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O I Simpósio Nacional de Línguas, Literaturas e Ensino (SINALLEN) foi um evento realizado pelo 

Departamento de Letras Vernáculas (DLV), em parceria com o Departamento de Letras Estrangeiras 

(DLE), Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), Programa de Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS), Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), no período de 03 a 05 de dezembro 

de 2019, no Campus Avançado da UERN de Pau dos Ferros (CAPF).  

Com o objetivo de promover uma ampla discussão acerca do ensino de línguas e literaturas no 

contexto educacional brasileiro, com ênfase na construção de ações afirmativas e de resistências 

necessárias à (re)significação dos saberes histórico-sociais, pela linguagem, o I SINALLEN teve como 

tema o Ensino de línguas e literaturas: o exercício da palavra como forma de resistência. 

Em sua primeira edição, o evento contou com uma diversidade de atividades que perpassam as 

teorias linguísticas, literárias e o ensino mediante a realização de conferências, mesas redondas, 

oficinas, minicursos, simpósios temáticos, exposições e apresentações culturais, dentre outros. 

Mesmo em um contexto notadamente marcado por uma crise político-econômica e social, em 

nível mundial, discutir os significados, pela linguagem e, ainda histórica e cultural da humanidade se 

concretiza na/pela, linguagem. 

Os textos publicados nesses anais são, portanto, fruto dos 34 (trinta e quatro) Simpósios 

temáticos submetidos, aprovados e realizados no decorrer do evento. São 211 textos de 

professores da rede básica e superior, pesquisadores de diferentes níveis de formação: 

graduandos, graduados, especialistas, mestres e doutores, que versam sobre questões diversas 

no que concerne ao ensino de línguas e literaturas.  

Agradecemos, assim, a todos os autores que submeteram os trabalhos; aos professores, alunos, 

técnicos, dentre outros, que atuaram na organização dos Simpósios Temáticos; aos membros de 

organização do evento e dos anais; aos parceiros e todos os apoiadores do evento. 

 

As Organizadoras! 
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RESUMO 

 
O presente artigo consiste em um breve estudo acerca do ensino de gramática, mais especificamente, 

acerca das pressões normativas vigentes que influenciam na produção e percepção dos processos de 

variação e ensino real da língua. Assim, analisamos os aspectos semânticos de algumas preposições em 

letra de música, buscando reconhecer especificamente os sentidos das palavras em contextos de 

interesses reais interdiscursivos dos alunos. Para isso, trata- se de uma pesquisa de abordagem descritiva, 

de caráter dedutivo, pois atenta para a preocupação prática do ensino de gramática na perspectiva do 

ensino da língua. Buscamos aliar os estudos do ensino de gramática aos aspectos semânticos da 

preposição. Diante da análise das preposições com, de e até em letra de música do gosto e interesse 

temático do aluno, pudemos inferir que o aluno encontrará de forma significativa, o efeito de sentido 

das preposições reconhecendo que uma preposição pode apresentar diferentes significados conforme o 

contexto. Portanto, a música pode ser um gênero discursivo viável para trabalhar as preposições, tendo 

em vista uma competência significativa de ensino por parte do professor.  

 
Palavras-chave: Gramática. Aspectos semânticos. Preposição. Letra de música 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A forma como vem sendo ministrado o ensino de língua materna em nossas escolas, já 

é motivo de discussão há muito tempo, especialmente quanto ao processo do ensino de 

gramática. Dada à relevância de se refletir sobre isso, pretendemos buscar estudos linguísticos 

que venham tecer algumas considerações acerca do ensino de gramática, no tocante ao ensino 

real da língua. 

A par disso, vale enfatizar o caráter eminentemente normativo do ensino de gramática 

na escola pautado em exercícios e regras na perspectiva da metalinguagem e buscar refletir 

sobre essa prática buscando realçar a dimensão social da mesma. Possenti (1996) expõe que 

“saber gramática não significa saber de cor algumas análises morfológicas e sintáticas. Mais 

profundo do que esse conhecimento é o conhecimento intuitivo ou inconsciente necessário para 

falar efetivamente a língua”. 
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Entendendo assim, podemos inferir que os estudos semânticos que tratam do sentido da 

palavra que poderá ser efetivamente usada para provocar o efeito de sentido nas mais diversas 

interações sociais, não são consideravelmente trabalhados nas aulas de língua materna. Desse 

modo, pretendemos nesse estudo, fazer uma análise de aspectos semânticos da preposição em 

letra de música. 

O presente artigo trata- se de uma pesquisa de abordagem indutiva, podendo ser 

classificada de pesquisa descritiva e com ênfase na técnica bibliográfica. Acreditamos ser 

necessário ainda, enfatizar que essa pesquisa está centrada numa abordagem qualitativa, pois 

parte de uma situação real, que pode incluir experiências individuais ou coletivas, interações e 

o uso de documentos, como por exemplo, o texto. Martins (2008, p. 132) reforça que esse tipo 

de pesquisa “consiste em buscar a compreensão particular daquilo que se está investigando”. 

Portanto, é dentro desse desenho metodológico que pretendemos refletir sobre os aspectos 

semânticos de algumas preposições como: com, de e até em letra de música. Para isso nos 

respaldaremos nos constructos teóricos de Neves (1991), Possenti (1996) e Castilho (2000), que 

expõem questões pertinentes sobre o ensino de gramática, bem como: Ferrarezi (2008) e Bagno 

(2000), entre outros teóricos afins, que trazem discussões sobre os estudos semânticos, mais 

especificamente no que se refere à preposição. 

O trabalho está organizado de forma sistematizada em três momentos: inicialmente 

apresentamos na parte teórica, reflexões sobre o ensino de gramática numa perspectiva social 

elegendo primordialmente a competência linguística e o uso real da língua numa dimensão 

social. Considerando esse viés, será discutida a relevância dos estudos semânticos numa visão 

de atribuir sentidos aos mais diversos eventos discursivos, bem como trabalhar com o aluno os 

diferentes efeitos de sentido de uma mesma preposição conforme o contexto. 

Por fim, na parte da análise, procuramos analisar na letra da música: “Linhas Tortas” de 

Gabriel, O Pensador. Como a mesma preposição poderá representar diferentes sentidos conforme 

o contexto. A escolha por letras de música se deu devido a grande atração que o jovem aprendiz 

tem pelo gênero discursivo.  

Nas considerações finais fizemos um breve relato reconhecendo que o aluno não 

reconhecerá esses aspectos semânticos em frase e exercícios isolados.  Ainda percebemos que, 

o gênero música além de ser um gênero de afinidade do aluno, dispõe de forma dinâmica e 

lúdica com uma função social e crítica e que facilita o discernimento do sentido proporcionado 

pela preposição.  

Portanto, é sabido que devemos redimensionar o trabalho com a língua numa 

perspectiva sócio discursiva, sem destituir o real sentido do texto. 

https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/
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2 O ENSINO DE GRAMÁTICA NUMA DIMENSÃO SOCIAL 

 

É perceptível que até os dias atuais ainda perdura em nosso contexto de ensino de língua 

materna um ensino de gramática, pautado em um leque de sistemas impostos desvinculados dos 

usos reais da língua escrita ou falada do dia a dia. É pertinente as palavras de Antunes (2003) 

quando expõe: “Urgente são as razões sociais que justificam o ensino da língua cada vez mais 

útil e contextualmente significativo”. 

Pensando nisso, no que se refere ao ensino de gramática, necessitamos ampliar esse 

fazer sob uma perspectiva social, partindo estritamente da atuação escolar onde se faz aflorar a 

acepção da aprendizagem. Assim, situamos numa questão de língua transmitida, língua 

adquirida, língua falada e língua escrita, gramática normativa ou não, a identidade linguística, 

cultural, a gramática e criação verbal. Desse modo, é necessário elucidarmos algumas questões: 

Para melhor nos fazermos entender, é preciso aprender gramática? Se é função da escola 

promover a melhoria social do indivíduo, essa melhoria passa pelo conhecimento da gramática? 

Neves (1991) ao discorrer sobre uma pesquisa realizada sobre o ensino de gramática, 

mediante um dos primeiros aspectos que foi condicionado ao para quê do ensino da gramática, 

foram constatados que não existiria uma visão objetiva para o que se pretende com o ensino de 

gramática, pois os professores ligam o bom desempenho linguístico ao falar e escrever melhor. 

O ensino de gramática aparece na pesquisa como algo desligado de qualquer utilidade prática, 

já muitos professores declaram a simples finalidade de cumprir o programa. Neves (1991, p. 

10). 

A par dessa realidade persistente, é pertinente uma reflexão eminentemente objetiva no 

sentido de trabalhar a gramática, atentando para uma proposta de adequação social. Sabemos 

que é função da escola trabalhar a linguagem culta, entretanto, é imprescindível ver os aspectos 

essenciais que contemplam o ensino da língua. Já dizia Clairis, (1998) “diríamos mesmo que a 

gramática se faz a imagem e semelhança da sociedade, mas exerce ao mesmo tempo, influência 

sobre a evolução dessa mesma sociedade à qual continua ligada”. 

Diante dessa visão, é imprescindível que a gramática atenda ao grupo social que dela 

utiliza. Aliado a esse dizer Castilho (2000), apresentando uma teoria onde mostra a língua como 

atividade social, comenta que uma gramática que assim entenda a língua, procura os pontos de 

contatos entre as estruturas indefinidas pelo modelo anterior e as situações sociais em que elas 

emergem, contextualizando a língua no meio social. 

Nesta lógica, é preciso que os professores em exercício se capacitem de novos caminhos, 

visto que se permitam encarar mais adequadamente os problemas linguísticos suscitados por 
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uma sociedade em mudanças. Todavia, não é propósito nosso discutir a favor ou contra a 

gramática, e sim, atentar para trabalhar a língua em situações reais do cotidiano social do 

aprendiz, resultando em reflexões que sejam efetivamente formadoras de pessoas com 

competências linguísticas significativas para suas vidas. 

 

3 OS ESTUDOS SEMÂNTICOS: UM OLHAR SOBRE OS SENTIDOS E AS PALAVRAS  

 

Com o intuito de repensarmos um ensino de língua em sua essência, pretendemos 

discorrer acerca de uma lacuna existente no ensino de língua materna que é a formação 

simplória na área da semântica proporcionada nos cursos de letras. Pois, muito se discute sobre 

morfologia, sintaxe, entre outros e a semântica que reflete a “parte viva” da língua, que é a parte 

dos sentidos que ela assume fica sempre sem ser mencionada. Ferrarezi (2008) comenta que: 

“Cada traço gramatical de uma língua tem que manter, necessariamente, uma correspondência 

com um sentido que sirva de ponte entre a língua e a cultura, porque a cultura é a ponte entre o 

indivíduo e o mundo”. Nesse viés de pensamento, compreendemos que o ensino de língua deve 

focar de forma que o aluno entenda que cada palavra tem um sentido de costume, mas não 

implica dizer que esse seja um único sentido. 

É bem comum encontrarmos em poesias, incluindo letras poéticas de músicas, palavras 

que sejam associadas a sentidos não reconhecidos. Para isso, mediante a contextualização que 

ela está situada é que vai mostrar o seu significado. 

A visão de língua sob o plano da semântica torna-se bem mais dinâmica e complexa, 

pois, nessa dimensão encontramos mais de um ponto de vista. Bagno (2000) pondera que a 

gramática tradicional ao deter-se sua investigação na sintaxe deixa de fora todo o universo de 

aspectos interessantes. Veja por exemplo os enunciados: 

 

(1) Eu prometo que pagarei essa dívida antes de maio. 

(2) Ele promete que pagará essa dívida antes de maio. 

 

A análise supracitada clarifica a ideia de que esse tipo de exercício acima extrapola o 

nível da metalinguagem, pois é imprescindível conduzir o aluno ao questionamento do sentido 

que cada palavra ou a ausência da mesma atribui ao enunciado. Diante dos enunciados Bagno 

(2000) analisa semanticamente: 

 

Vamos descobrir que existe, sim diferenças entre (1) e (2). Quando uma 

pessoa diz eu prometo, ela não está apenas dizendo que promete, ela está 
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fazendo uma promessa, assumindo um compromisso, empenhando seu 

próprio nome: aqui, portanto, dizer é fazer. Quando uma pessoa, porém, diz 

ele promete, ela mesma não está prometendo nada, não está assumindo 

nenhum compromisso, está apenas relatando um fato, falando da promessa 

feita por uma outra pessoa, que pode nem estar presente naquele momento da 

enunciação (BAGNO, 2000, p. 35). 

 

Desse modo, encontramos o avanço tão necessário no ensino de gramática quando 

chamamos a inserção da semântica para as diversas classes de palavras que atuará nas diferentes 

interfaces no ensino da língua materna. 

 

4 UMA ANÁLISE SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES COM, DE E ATÉ EM LETRA 

DE MÚSICA 

 

Diante da perspectiva de fazermos um estudo acerca das preposições, vale a princípio 

enfatizarmos a definição da mesma sob a ótica da tradição gramatical, no que concebe que as 

preposições ligam palavras. Dentre esse pensamento, Evanildo Bechara (2009), define 

preposição como uma unidade linguística desprovida de independência, que se junta a 

substantivos, advérbios, verbos e substantivos [...].   

À frente desses olhares, temos a visão de Castilho (2010, p. 584) quando explicita que 

o sentido básico das preposições é o de localizar no espaço ou no tempo os termos que eles 

ligam atribuindo-lhes propriedades semânticas. 

Valendo ressaltar que o trabalho gramatical deverá ser permitido após a compreensão e 

interpretação textual, entre outras formas de interação, mediante a análise do discurso e as 

ideologias do texto. Conforme a Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 66) cita em um de 

seus eixos organizadores da Língua Portuguesa: “reconhecer o texto como lugar de 

manifestação, de valores e ideologias”.  

Pensando nisso, o intuito do nosso estudo não é enfocar o fenômeno “preposição” 

quanto sua função sintática nem tão pouco morfológica, a pretensão é ver seu caráter semântico 

atentando para o efeito de sentido provocado no texto, valendo ressaltar que esse varia muitas 

vezes conforme a situação textual. E, essas características serão aqui apresentadas através da 

análise das preposições com, de e até na letra da música: “Linhas Tortas de Gabriel O Pensador”. 

Observe as seguintes estrofes: 

 

Eu me senti um baita jornalista, tchê 

Que nem a minha mãe, que trabalhava na TVD 

Depois, já aos quinze, mas com muita timidez 

https://www.letras.mus.br/gabriel-pensador/
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Fiquei muito sem graça com o que a professora fez 

Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir 

Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir [...] 

 

Então eu descobri que já nasci com esse problema 

Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crer, ver 

Ver, crer, eu gosto de escrever e escrevo até poema 

Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso 

Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

 

Se isso for um crime, quero ir logo pra prisão [...] 

Não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola 

Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante 

E vicia os estudantes quando eu entro nas escolas 

Até os professores às vezes se contaminam 

Copiam minhas letras e textos e disseminam 

Sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mau [...] 

 

Diante desse recorte em três estrofes, analisamos o uso das preposições que se 

apresentam de forma predominante de, com e até, as quais, a partir da frase empregada, 

apresentam sentidos diferentes, isto é, o contexto passa a dar a cada preposição valores 

semânticos variados. 

 

(1) Depois, já aos quinze, mas com muita timidez 

(2)  Fiquei muito sem graça com o que a professora fez 

(3) Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir  

(4) Então eu descobri que já nasci com esse problema 

 

No primeiro exemplo, a preposição com indica uma ideia de modo, a forma como o eu 

lírico se sentia naquele momento descrito. Já no segundo caso, a preposição com explicita a 

ideia de causa, pois se compreende que a causa dele ficar sem graça foi devido à atitude da 

professora. Ainda no exemplo (3) observamos que a preposição com apresenta também uma 

ideia de modo, pois mostra o modo que o autor estava que era com vontade de fugir. No entanto, 

no exemplo (4) a preposição com já aparece com o sentido de companhia. Pois, o autor fala que 

já nasceu acompanhado de um problema. Já nesses versos atentaremos para o sentido da 

preposição de: 

 

( 5 ) Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, crer, ver 

( 6 ) Na loja eu vendo disco, já vendi mais de um milhão 

 

Como podemos observar no exemplo (5) a preposição de apresenta a ideia de assunto, 

considerando que o eu-lírico apresenta o ato de escrever como assunto predominante na canção, 

no entanto no exemplo (6) a preposição de já dispõe de uma relação de dimensão, expondo a 
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quantidade de discos vendidos pelo compositor. Ainda na letra da canção destacamos estes 

versos para analisarmos a preposição até: 

 

(7) Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir.  

(8) Ver, crer, eu gosto de escrever e escrevo até poema. 

(9)Até os professores ás vezes se contaminam.  

 

Nessas sequências de versos podemos averiguar que no exemplo (7) a preposição até expõe uma ideia 

de modo, pois o compositor explicita o modo que ficou, no entanto, no exemplo (8) a mesma preposição 

mostra uma relação de inclusão incluindo a escrita do gênero poema. Já no exemplo (9) 

podemos também perceber a ideia de inclusão, pois o autor cita que os professores também 

estão incluídos na contaminação de escrever.  

Diante desse olhar, observamos que é muito pertinente empregar os aspectos discursivos 

relacionado à semântica em situações concretas de interação verbal, conduzindo o aluno a uma 

análise interpretativa do texto. Já enfatizava Geraldi (2004, p. 118) que: [...] “uma coisa é saber 

a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em situações concretas de interação 

[...] Outra coisa é saber analisar uma língua dominando conceitos e metalinguagens a parti dos 

quais se fala sobre a língua”. 

Conforme podemos averiguar, o ensino de língua deve sempre está calcado numa 

concepção dialógica da linguagem, bem como em práticas de uso efetivo da língua, pois só 

assim o aluno encontrará sentido nas situações concretas de interações comunicativas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como intuito analisar os aspectos semânticos das preposições de, com 

e até em letra de música, buscando reconhecer especificamente os sentidos das palavras em 

contextos de uso efetivo da língua. 

No decorrer do nosso estudo, levantamos inicialmente uma abordagem não de 

gramática, mas sobre gramática, seu funcionamento, seu uso, o espaço que deve ocupar nas 

aulas de língua portuguesa, refletindo sobre os fatores culturais e sociais que interferem com o 

processamento da linguagem humana. 

Nesse sentido, verificamos a pertinência do trabalho da gramática numa perspectiva 

social, considerando o que já é preconizado por documentos como os PCN (1998), que explicita 

a necessidade de formar indivíduos que estejam aptos a atuar de forma crítica na sociedade, 

transformando-a por meio das ações verbais, que são possibilitadas pelos gêneros discursivos. 
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Com isto, percebemos que todo trabalho com a linguagem deve partir dos gêneros discursivos. 

O aluno precisa compreender que a língua que ele aprende na escola é semelhante a do seu 

cotidiano. Assim, aferimos que as preposições de, com, e até podem apresentar diversos 

significados, conforme o contexto. 

Em suma, compreendemos que o trabalho com as preposições numa perspectiva 

semântica corrobora para uma efetiva aprendizagem no sentido de reconhecer os efeitos de 

sentido da mesma no texto. Além disso, é primordial que o texto para ser trabalhada a 

preposição não seja usado apenas como pretexto, mas que oportunize aos alunos situações reais 

de comunicação que favoreça a ele uma participação crítica e relevante na construção de um 

mundo melhor. 

Acreditamos, então, que o ensino e a aprendizagem da gramática remetem à reflexão de 

que ele não pode ser dissociado das práticas sociais de interação comunicativa dos alunos. 

Enfim, é fundamental que os docentes busquem ressignificar suas atividades em prol de um 

ensino de língua efetivamente voltado para a competência linguística. 
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CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO A 

PARTIR DA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 

 

Eli Melo Costa 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho, que está vinculado ao Programa de Mestrado Profissional em Letras – 

PROFLETRAS, foi realizado com os alunos das turmas de 8º ano – uma turma da zona rural e outra da 

zona urbana – do município de Mossoró/RN e teve como objetivo descrever o conhecimento que os 

alunos têm sobre os pronomes de tratamento. Para a realização desse trabalho, foi elaborada uma 

avaliação diagnóstica inicial para a percepção de quais pronomes de tratamento os educandos conheciam 

de fato. Inicialmente exploramos o conhecimento prévio dos estudantes. Depois, em slides, 

apresentamos algumas imagens relacionadas aos principais pronomes de tratamentos para que 

apontassem as alternativas ao uso adequado à pessoa referente na imagem. Em seguida, fizemos uma 

análise das respostas através de um gráfico nos dois campos de estudo. Os dados desta pesquisa 

apontaram para a confirmação de que os pronomes mais comuns e correntes – você e senhor (a) – são 

usados de forma consciente pelos discentes, as demais assertivas foram apontadas a partir da influência 

das mídias que assistem. Dessa forma, constatou-se que o caminho necessário para a aprendizagem por 

intermédio de uma intervenção é essencial, pois proporciona aos seus alunos uma melhor aprendizagem. 

Para executar este trabalho, tomamos como base as teorias de Cegalla (2009); Furtado da Cunha & 

Souza (2007); Oliveira (2010); Cipro Neto (2009) e Brandão e Vieira (2013). 

 
Palavras-chave: Linguística Funcional. Gramática. Pronome de Tratamento. Ensino. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Linguística funcionalista defende a ideia da não autonomia linguística, ou seja, a 

gramática não pode ser compreendida sem referência a questões de cognição, comunicação, 

interação sociocultural, variação, aquisição e evolução que o ser faz com a língua. Dessa forma, 

conhecer o uso linguístico que o aluno utiliza, permiti-nos compreender as múltiplas 

possibilidades linguísticas que empregam.  

A partir das experiências interativas, das formas de percepção e das estratégias de 

organização estruturais que o sujeito realiza com a língua, promovem a sua aquisição do 

entendimento e da aprendizagem. Resultando, assim, em um estreitamento entre conhecimento 

de mundo e conhecimento linguístico. 

Assim, o processo comunicativo, que não se reduz à codificação e à transmissão de 

informação, mas abrange todos os aspectos envolvidos no evento de fala, constitui a interação 

disponível no funcionamento da linguagem e na comunicação de uma sociedade. Logo, fazer 

um estudo em que a composição das normas gramaticais seja realizada a partir de questões de 
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relação entre língua e a interação sociais, é o que centra a linguística funcional (FURTADO DA 

CUNHA & SOUZA, 2007). 

Dessa maneira, quando, por exemplo, analisamos o emprego dos pronomes pessoais de 

tratamento de campos de estudos diferentes, zona rural e zona urbana, estamos adotando o ponto 

de vista funcional. À medida que pretendemos perceber como os usuários de instituições 

diversas empregam o pronome de tratamento em uma situação hipotética de escrita do gênero 

carta em um processo de interação e, também, utiliza-se de outras formas de titulação que faz 

parte da sua variação linguística, estamos recorrendo ao funcionalismo sem desvalorizar a 

prescrição. 

Propomo-nos, assim, conhecer mais a respeito do uso dos pronomes pessoais de 

tratamento ao apresentarmos algumas imagens relacionadas aos principais pronomes de 

tratamentos para que os alunos do 8º ano de eixos de estudos diferentes, campo e cidade, no 

município de Mossoró-RN, apontassem as alternativas referentes à pessoa na imagem, como 

também, deixamos em aberto para revelarem outras formas de emprego aos quais estão 

acostumados. A partir de então, analisar o conhecimento que os alunos têm sobre os pronomes 

de tratamento e as outras maneiras utilizadas por eles, passa a ser o objetivo principal desse 

trabalho. 

Para isso, destacaremos algumas reflexões teóricas empreendidas no contexto do 

ensino-aprendizagem de língua materna no Brasil e outras que complementam a prescrição da 

língua portuguesa. Dentre os trabalhos desenvolvidos nessa área, merece nosso destaque os de 

Cegalla (2009); Furtado da Cunha & Souza (2007); Oliveira (2010); Cipro Neto (2009) e 

Brandão e Vieira (2013). 

Dessa forma, procuramos observar a relação entre o emprego dos pronomes pessoais de 

tratamento estabelecidos pela norma padrão e àqueles que os discentes empregam no seu 

cotidiano, para que, assim, pudéssemos compreender até onde esse uso se diferia e a sua 

funcionalidade, pois, pretendemos com isso desenvolver a competência linguística dos 

estudantes. 

Para uma compreensão melhor das teorias que embasaram esse estudo, passamos, então, 

a explaná-lo. 

 

2 O ESTUDO FUNCIONAL DA LÍNGUA 

 

O estudo funcional da língua é explicado e motivado pela função que ela desempenha 

no contexto comunicativo, por isso os fenômenos linguísticos são compreendidos em situações 

de interação concretas. Sobre isso, Furtado da Cunha & Souza (2007, p. 14-15), diz: 
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[...] os funcionalistas estão interessados em explicar as regularidades 

observadas no uso interativo da língua, analisando as condições discursivas 

em que se verifica esse uso. Ultrapassam, portanto, o âmbito da estrutura 

gramatical, e buscam na situação comunicativa, que envolve os interlocutores, 

seus propósitos e o contexto discursivo, a motivação para os fatos da língua. 

 

Dessa forma, podemos entender que a abordagem funcionalista mostra-se promissora 

para o estudo e compreensão dos fenômenos linguísticos ligados ao ensino da Língua 

Portuguesa na instituição escolar. A preocupação de analisar o contexto discursivo dos alunos, 

seus ambientes e condições de produções linguísticas, é importante para fazê-los refletir sobre 

possibilidades e escolhas que se mostram eficientes no processo comunicativo. Assim, as regras 

gramaticais normativas são estudadas, mas não como algo estanque e absoluta, pois a 

funcionalidade, ou seja, a regularidade da língua, apresenta-se como essencial a ser trabalhada. 

Portanto, uma gramática que se diz funcionalista, 

 

[...] não pode ser compreendida ou estudada sem referência tanto à sua 

evolução a partir do discurso quanto aos fatores comunicativos que governam 

seu surgimento. As regras da gramática são modificadas pelo uso (isto é, as 

línguas mudam) e, portanto, é necessário observar a língua como ela é falada 

(FURTADO DA CUNHA & SOUZA, 2007, p. 18-19). 

 

Sendo assim, a relação entre o discurso e a gramática é considerada, ou seja, a língua 

que é usada e disseminada em sua variedade constitucional, somando as suas mudanças 

linguísticas e as necessidades comunicativas entre os responsáveis pela interação comunicativa 

– emissor e receptor, tornam-se objetos de estudos da Linguística Funcionalista.  

A apresentação do ponto de vista prescritiva é apresentada para sabermos a visão dos 

autores sobre o tema, e logo em seguida, a abordagem funcionalista dos pronomes de tratamento 

utilizados pelos alunos é exposta. 

 

3 O PRONOME DE TRATAMENTO NA PERSPECTIVA NORMATIVA 

 

Neste tópico, falamos dos pronomes de tratamento abordados em duas fontes 

normativas da Língua Portuguesa. As fontes analisadas são a de Domingos Paschoal Cegalla, 

Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (2009) e a de Pasquale Cipro Neto, Gramática da 

Língua Portuguesa (2009). 

Na obra Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (2009), de Domingos Paschoal 

Cegalla, dentro da seção Morfologia, o autor mostra os pronomes e sua classificação, a saber: 

pronomes substantivos, pronomes adjetivos, pronomes pessoais, pronomes de tratamento, 
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pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos 

e pronomes indefinidos.  

Em relação aos pronomes de tratamento, Cegalla (2009, p. 180), afirma que “Entre os 

pronomes pessoais incluem-se os pronomes de tratamento, também chamados formas de 

tratamento, que se usam no trato com as pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos dirigimos, 

do seu cargo, título, idade, dignidade”.  

Também, de acordo com o autor (2009, p. 180), os principais pronomes de tratamento, 

seguidos de suas abreviaturas, são:  

 

Pronomes de Tratamento Referência 

você (v.) no tratamento familiar, informal 

o senhor (Sr.), a senhora (Sr ª) no tratamento de respeito 

a senhorita (Sr ᵗᵃ) a moças solteiras 

Vossa Senhoria (V. Sª) para pessoas de cerimônia, principalmente na 

correspondência comercial; para funcionários 

graduados 

Vossa Excelência (V. Ex ª) para altas autoridades 

Vossa Reverendíssima (V. ©.ᵐᵃ) para sacerdotes 

Vossa Eminência (V. Em ᵃ) para cardeais 

Vossa Santidade (V. S.) para o Papa 

Vossa Majestade (V. M.) para reis e rainhas 

Vossa Majestade Imperial (V. M. I.) para imperadores 

Vossa Alteza (V. A.) para príncipes, princesas e duques 
Fonte: Cegalla (2009) 

 

Cegalla (2009) também aponta que os pronomes de tratamento são referentes à 2ª 

pessoa, mas se usam com as formas verbais e os pronomes possessivos da 3ª pessoa. Exemplo: 

Vossa Alteza pode partir tranquilo para a sua casa. Mas, falando com uma 3ª pessoa, apresenta-

se o possessivo sua; tais como: Sua Santidade, Sua Alteza, etc. Exemplos: Sua Alteza volta 

hoje para casa. 

Em relação às formas de tratamentos usados diferentes do exposto no quadro acima, o 

autor nos aponta dois casos: Você (s) e Seu (no lugar de Senhor). O primeiro pronome usado 

no trato familiar e íntimo e o segundo, utilizado na linguagem popular e é de uso generalizado 

do tratamento seu, ou seja, uma forma reduzida de senhor. 

Na Gramática da Língua Portuguesa (2009), Cipro Neto dedica o capítulo treze, dentro 

da Morfologia, aos pronomes. De início, remete ao conceito de pronome de forma geral ao dizer 

que “Pronomes são palavras que representam os seres ou se referem a eles. Podem substituir o 

substantivo ou 38inguísti-los, para tornar-lhes claro o sentido” (2009, p. 279). Deixando, assim, 

claro o objetivo principal do pronome. 
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Logo depois, o autor, antes de classificar os pronomes, comenta que esta classe de 

palavra serve para indicar a pessoa do discurso e, num boxe de observação, esclarece que o 

pronome pode ser substantivo – quando substitui o nome, ou pode ser adjetivo – quando 

acompanha o substantivo. Em seguida, temos a classificação em: pessoais, possessivos, 

demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Cada um deles conceituados e 

exemplificados de forma a facilitar a compreensão leitora. 

Atendo-se ao pronome de tratamento, este fazendo parte dos pronomes pessoais, é 

conceituado por Pasquale como “A segunda pessoa indireta”, pois de acordo com o autor (2009, 

p. 282) “ocorre quando se empregam pronomes que, apesar de indicarem o interlocutor 

(portanto a segunda pessoa), exigem o verbo na terceira pessoa”.  

De acordo com Cipro Neto (2009, p. 283), o quadro dos pronomes de tratamentos, é:  

   

Pronome de 

tratamento 

Abreviatura Usado para se dirigir a 

Vossa Alteza V. A. Príncipes, duques 

Vossa Eminência V. Em.ª Cardeais  

Vossa Excelência V. Ex.ª Altas autoridades e oficiais-generais 

Vossa Magnificência V. Mag.ª Reitores de universidades 

Vossa Majestade  V. M. Reis, imperadores 

Vossa Santidade V. S. Papa  

Vossa Senhoria V. S.ª Tratamento cerimonioso 
Fonte: Cipro Neto (2009) 

 

Segundo o autor, os pronomes de tratamento acima são usados quando designados a 

segunda pessoa do discurso – o interlocutor. Porém, se for designado a terceira pessoa do 

discurso – àquela de quem se fala, é necessário substituir Vossa por Sua. Dessa forma, os 

verbos e pronomes de terceira pessoa são exigidos quando inseridos no contexto. Outros fatores 

interessantes apontados por Pasquale são: existem os pronomes de tratamento Senhor (a) – 

empregado no tratamento cerimonioso e, Você (s) utilizado no tratamento familiar e que 

substitui as formas Tu e Vós. O pronome Você (s) pode assumir diversos papeis na oração: 

sujeito, predicado ou complemento verbal – nominal. No âmbito da língua oral do Brasil, 

percebe-se, conforme o gramático, a utilização da mistura dos tratamentos Tu e Você, como 

exemplo, (2009, p. 284): Se você precisar, vou te ajudar; em desacordo com padrão formal 

culto: Se você precisar, vou 39ingu-lo. Outro detalhe explanado também é com a forma a gente 

frequentemente usada como pronome de primeira pessoa do plural, mas que tem o verbo 

conjugado na terceira pessoa do singular, exemplo (2009, p. 284): Com o tempo, a gente 

aprende cada coisa.    
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Vimos todos os detalhes prescritivos relacionados aos pronomes de tratamento nas duas 

gramáticas, e podemos perceber que Cegalla procura remeter a variação na linguagem ao 

apontar o pronome Seu no lugar de Senhor em relação ao uso generalizado do tratamento, 

diferente de Cipro Neto que aponta essa mudança para a pessoa de quem se fala, substituindo 

Vossa.   

Dos dois, Cegalla é o que mais se aproxima da realidade da sociedade e do alunado, pois 

pelos estudos e apontamentos realizados em sala de aula, podemos encontrar o uso real do 

tratamento vigente. Assim, passamos para tal estudo.  

 

4 O PRONOME DE TRATAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA: A ANÁLISE 

 

Considerando os objetivos propostos e os questionamentos que motivaram nossa 

pesquisa, desenvolvemos investigações e ações a fim de refletir sobre o papel do ensino de 

gramática na escola, de modo particular, do pronome de tratamento, tendo em vista princípios 

funcionais. Desse modo, apresentamos os resultados obtidos da atividade realizada nos dois 

campos de estudos: zona rural e zona urbana, em relação ao questionamento: Como você 

trataria ao escrever uma carta? Assim, temos o seguinte desfecho: 

 

Gráfico 01: Zona Rural – 1 

 

 

Gráfico 02: Zona Urbana -1 
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Em relação ao tratamento para Reis e Rainhas, tanto os alunos da zona rural (63%) 

quanto da zona urbana (75%) acertaram a forma correta de uso para essas pessoas. A assertiva 

ocorrendo, de acordo com eles, devido aos filmes, séries, entre outras fontes, veiculadas na 

mídia. 

 

Gráfico 03: Zona Rural – 2 

 

 

Gráfico 04: Zona Urbana – 2 

 

 

Sobre a forma de tratar o amigo (a), os alunos da zona urbana (100%) teve uma 

predominância sobre a zona rural (75%), demonstrando que, no ambiente da cidade, a 

aproximação entre os jovens é a influência para o uso da forma unânime do termo “você”. 

 

Gráfico 05: Zona Rural – 3
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Gráfico 06: Zona Urbana – 3 

 

 

Referente ao uso da forma corrente para Príncipes e princesas, nos dois ambiente, rural 

e urbano, 75% e 95% respectivamente, acertou o tratamento correto para as pessoas, mas ainda 

apresentando como possibilidade de influência as mídias audiovisuais, uma vez que no país 

onde moram – Brasil, não possui a forma de governo a monarquia. 

 

Gráfico 07: Zona Rural – 4 

 

 

Gráfico 08: Zona Urbana – 4 

 

 

A forma de tratamento para Deus, 75% rural e 60% urbana, mesmo muitos dos alunos 

(as) sendo católicos e/ou evangélicos, acertaram, porém apresentaram dúvidas na titulação por 

não ser normal 42ingu-lo assim, é mais comum nomeá-lo de Soberano. 
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Gráfico 09: Zona Rural – 5 

 

 

Gráfico 10: Zona Urbana – 5 

 

 

Para a titulação do Prefeito (a), mesmo fazendo parte dos dois ambientes, 

inesperadamente, nem um acertou a forma correta para se direcionar a pessoa. Com 25% para 

cada um dos campos, fica evidente que para a zona rural ainda tem certo respeito (63% - 

Meritíssimo) diferente da urbana (55% - Você) para o cargo administrativo da cidade. Esse tipo 

de resultado provoca certa curiosidade para a falta de conhecimento do educando – descaso ou 

ingenuidade? 

 

Gráfico 11: Zona Rural – 6 
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Gráfico 12: Zona Urbana – 6 

 

 

Um fato surpreendente é para o trato para os Juízes, pois nos dois campos de estudos, 

rural (75%) e urbana (95%), os estudantes, quase de forma unânime, acertaram o pronome. 

Deixa claro com esse resultado que o conhecimento obtido nos anos anteriores sobre o pronome 

de tratamento, ainda permanece internalizado pela influência dos textos e mídias que tratam do 

assunto. 

 

Gráfico 13: Zona Rural -7 

 

 

Gráfico 14: Zona Urbana – 7 

 

 

Neste último gráfico sobre Pai e Mãe de amigo (a), percebemos nos dois ambientes, 

aquilo que Cegalla (2009) remete em ralação a variação na linguagem ao apontar o pronome 
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Seu no lugar de Senhor em relação ao uso generalizado do tratamento, que de uma forma 

respeitosa, são tratadas as pessoas idosas. 

Depois dessa sondagem do conhecimento, deixamos os alunos à vontade para 

apontarem outras maneiras de tratamento realizadas por eles. Dessa forma, tivemos 

conhecimento da titulação tio e tia para pessoas maduras cujos nomes desconhecem, detalhe 

tido como interferência das novelas e séries televisionadas e que é normal no sudeste a sua 

forma de tratamento. Também temos o Boy – utilizado para garotos, influenciável da língua 

inglesa.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que foi exposto, podemos perceber que o uso dos pronomes de 

tratamento apresenta variações de uma localidade para outra, assim como, dependendo da 

pessoa a quem nos dirigimos, do seu cargo, título, idade, dignidade, o tratamento será familiar 

ou cerimonioso. 

Dessa forma, defendemos que os estudos dos pronomes de tratamento devem ser 

trabalhados em sala de aula de acordo com a gramática prescritiva, mas com foco no cotidiano 

usual do aluno, tendo em vista o uso do “tio e tia”, por exemplo, que apesar de campos 

diferentes, o resultado saiu semelhante, pois é usado como se fosse pronome de tratamento. 

Percebemos, assim, que a língua é um elemento vivo que está em constante modificação. 

Por esses motivos, concluímos que a atividade mostrou-se colaborativa na percepção do 

uso dos pronomes de tratamento por parte dos alunos que puderam refletir sobre as estruturas 

linguísticas e realçar as diferentes situações de uso da língua em diferentes contextos.  Portanto, 

o papel do professor deve, além de apontar o conhecimento prescritivo, valorizar aquilo que o 

aluno traz da realidade linguística que o cerca. 
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RESUMO 

 
Sabendo-se que o texto é oficialmente uma unidade básica do ensino de línguas, e que se espera do aluno 

a capacidade de desenvolver habilidades relacionadas ao uso da língua, durante os 11 anos de 

escolaridade básica, este trabalho apresenta um estudo da complexidade textual, a partir das relações de 

(CON)junção, nos textos motivadores da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) dos anos de 2009 a 2015. De modo mais particular, investigamos como as relações de sentidos, 

marcadas por juntores, podem tornar os textos mais ou menos complexos. Para dar conta desse tema, o 

trabalho se fundamenta principalmente nos estudos acerca da complexidade textual de Finatto (2011) e 

de Figueiredo-Gomes et al (2017), e, para a relação de junção, a pesquisa recorre aos trabalhos de 

Mendes (2016; 2018). Para isso, analisa um corpus composto por todos os textos motivadores das provas 

de redação do período indicado, tendo como ferramenta de leitura dos dados as aplicações do WordSmith 

Tools (SCOTT, 2012). Os dados indicam que os textos motivadores da redação do ENEM classificam-

se mais recorrentemente como: difíceis, medianos e fáceis, conforme proposta escalar disposta em 

Figueiredo-Gomes e Mendes (2018), o que sugere está coerente para o seu público-alvo. Por fim, a 

pesquisa destaca a importância da definição de parâmetros de seleção dos textos, com o intuito de que 

se tenha melhor controle entre o exigido do candidato e o modo como a prova do exame pode atender a 

essas exigências. 

 

Palavras-chave: Uso. Junção. Complexidade textual. Redações do ENEM. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Sabendo-se que o texto é oficialmente uma unidade básica do ensino de línguas, 

consequentemente se espera do aluno a capacidade de desenvolver habilidades relacionadas ao 

uso da língua durante os 11 anos de escolaridade básica para aplicá-las nas diversas situações 

comunicativas. Sendo assim, torna-se relevante investigar como as relações de sentidos, 

marcadas por juntores, podem tornar os textos mais ou menos complexos para alunos de ensino 

médio. Isso porque dominar essa relação de sentido nos textos faz parte da competência leitora 

que os indivíduos necessitam para o processo de interação social. 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos na literatura nacional e internacional sobre a 

complexidade textual principalmente no que se refere à leitura. Desde a década de 1920, já 

havia interesse para identificação de elementos associados à dificuldade de compreensão da 

escrita, surgindo com métodos e fórmulas criticados ou não, que facilitassem esse grande 
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impasse que se encontra a classe leitora. No Brasil, esses estudos contam com a contribuição 

de Perini, na década de 1980 e na década de 1990, com Leffa e Kleiman. 

Recentemente, dentro desse quadro literário, destacamos os trabalhos de Finatto (2011) 

que busca contribuições para entender se há como avaliar, em que medida textos científicos do 

tipo artigo seriam mais ou menos complexos em relação a textos científicos de outros perfis ou 

mesmo em relação a textos não-especializados. Em Figueiredo-Gomes e Mendes (2018) 

buscam um instrumento de avaliação para o nível de complexidade de textos verbais e visuais 

em textos das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), por meio do emprego de 

recursos tecnológicos computacionais baseando-se em categorias e princípios funcionalistas. 

Temos também o trabalho de Motta (2018) que pesquisa em sentenças dos Juizados Especiais 

Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, os índices de complexidade textual 

por meio de peculiaridades lexicais, gramaticais e estilísticas da linguagem jurídica em 

comparação com textos de quatro jornais brasileiros: dois de referência – Zero Hora e Folha de 

São Paulo -, e dois populares – Diário Gaúcho e Jornal Massa.  

O presente artigo deriva da monografia de Souza (2017) e está dividido em cinco seções. 

Nas duas primeiras, trazemos conceitos da tradição gramatical e da Linguística Sistêmico-

Funcional para entendermos em que se divergem ambas as teorias, como também explicitamos 

a noção de complexidade textual com a qual estamos trabalhando. Depois, na terceira seção, 

apresentamos a metodologia adotada para se realizar as análises. Consequentemente, na quarta 

seção, fazemos a intepretação de três textos de cada nível de complexidade conforme a proposta 

escalar de Figueiredo-Gomes e Mendes (2018). Por último, recuperamos nas conclusões os 

principais achados aos quais chegamos com este trabalho. 

 

2 A (CON)JUNÇÃO1 NA PERSPECTIVA TRADICIONAL X LSF  

 

Esta discussão é feita em partes bem delimitadas. Inicialmente, consultamos as 

gramáticas normativas de autoria de André (1978); Cunha (1980); Cunha & Cintra (2001) e 

Rocha Lima (1999). Nesta compilação teórica, a tradição gramatical apresenta conceitos que 

privilegia o estudo da construção das sentenças, especificamente no processo de articulação das 

frases e a dicotomia entre coordenação e subordinação.  

Atrelados a isso, encontramos, por vezes, a definição de coordenação com conceito de 

termos independentes sintaticamente, e subordinação definida como um termo que se subordina 

                                                             
1 Adotaremos o termo conjunção e junção um pelo outro, pois, utilizamos a visão tradicional e a visão da LSF, no 

que se refere a esse tipo de elemento coesivo. 
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ao outro, isto é, funciona como constituinte do outro. Logo, identificamos que os processos de 

coordenação e subordinação tendem a ser definidos por referência a um mesmo parâmetro de 

dependência (subordinação) e independência (coordenação). Como forma de ilustrar o que 

encontramos em relação às conjunções na teoria gramatical utilizamos o quadro 1 de Mendes 

(2016), vejamos: 

 

Quadro 1 – Orações subordinadas adverbiais 

Classificação 
Conjunções subordinativas 

adverbiais 
Exemplo (CEGALLA, 2008) 

Causais 

porque, pois, já que, visto que O tambor soa porque é oco. 

 

Como não atendessem, repreendi-os 

severamente. 

Comparativas 

tão... (do) que, tanto... 

(do)que, mais... (do) que, 

menos (do) que, maior... (do) 

que, menor... (do) que, melhor 

(do) que, pior... (do) que, 

como, assim como 

Ela o atraía irresistivelmente, como o ímã 

atrai o ferro. 

 

Os retirantes deixaram a cidade tão pobres 

como vieram. 

 

Certos cantores gesticulam mais do que 

cantam. 

Concessivas 

embora, ainda que, mesmo 

(que), apesar de que), se bem 

que, por mais que 

Embora não possuísse informações seguras, 

ainda assim arriscou uma opinião. 

Condicionais 
se, contanto que, desde que, 

caso, a não ser que 

Se o conhecesses, não o condenarias. 

Conformativas 
como, conforme, consoante, 

segundo 

O homem age conforme pensa. 

Consecutivas 
que, depois de, tanto, tamanho De tal sorte a cidade crescera que não a 

reconhecia mais. 

Finais 
para, para que, a fim de, a fim 

de que 

Aproximei-me dele a fim de que me ouvisse 

melhor. 

Modais 
sem que Aqui viverás em paz, sem que ninguém te 

incomode. 

Proporcionais 

à proporção que, à medida 

que, ao passo que, quanto 

mais ... mais, quanto mais ... 

menos 

À medida que se vive, mais se aprende. 

 

Quanto mais se tem, (tanto) mais se deseja. 

Temporais 

quando, mal, enquanto, logo 

que, assim que, sempre que, 

antes que, depois que 

Enquanto foi rico, todos o procuravam. 

 

Sempre que vou à cidade, passo pelas 

livrarias. 

Fonte: Mendes (2016, p. 31) 

 

Os critérios adotados na teoria tradicional faz uma separação do todo (texto) em partes 

cada vez menores (orações, palavras, morfemas e outros) de forma isolada, não dando conta de 
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explicar a organização textual e discursiva do texto, mas tendo como função apenas de ligar as 

orações e serem convencionalmente categorizadas.  

Diferentemente dessa visão tradicional a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) quando 

se tratam dos elementos linguísticos que estabelecem uma relação de sentido dentro do texto 

― as conjunções ― bem conhecidas pelos alunos por sua nomenclatura, mas não pela sua 

função, Mendes (2016) diz que: 

 

O modelo sistêmico compreende a língua como um conjunto de relações 

absolutamente interligadas, em que cada opção no conjunto (e em qualquer 

que seja o seu estrato e a natureza de sua realização) implica sempre uma 

seleção que mobiliza o sistema no todo. [...] a LSF, como mais um sistema de 

metalinguagem, é também paradigma epistemológico importante na 

consecução de descrições e de análises da língua em seu funcionamento pleno 

de significado e, nesse viés, funda-se a sua condição funcional (MENDES, 

2016, p. 57). 

 

A partir daí temos a visão de quais pontos essa teoria abarca no processo da linguagem 

e, de início, já podemos perceber que diverge dos modelos tradicionais em que partem da 

estrutura e da forma da língua, separando do uso no meio social e do seu significado. Na LSF 

“o pensamento sistêmico-complexo é a interconexidade que se manifesta nas totalidades 

integradas em redes e em padrões perceptíveis nos diferentes contextos” (MENDES, 2018, p. 

25), ou seja, envolve o uso da linguagem em seu contexto social e como se forma para tal 

finalidade, parte dos aspectos funcionais da língua e não em aspectos estáveis, ponto relevante 

para o ensino de língua na escola. 

Colaborando ainda neste rol das conjunções, Neves (2006) diz que em 1976 Halliday e 

Hasan sustentam que a conjunção é uma relação semântica difícil de definir em termos claros 

e que especifica a conexão que existe entre o que vem depois e o que vem antes em um 

enunciado, ou seja, é um processo textual coesivo. Portanto, as conjunções serão interpretadas 

nas análises como um sistema interligado dentro do texto e seu contexto usual. 

 

2.1 A Complexidade Textual 

 

Como objetivamos fazer um estudo da complexidade textual (doravante CT) a partir das 

relações de conjunção, necessário se faz esclarecer sobre o que se estuda e o que se entende por 

CT. Nesse viés, Finatto (2011) relata que a complexidade textual se integra aos estudos sobre a 

leitura, envolvendo desde as pesquisas de compreensão e estratégias de leitura, tipificação de 

leitores até os elementos linguísticos associados à dificuldade de compreensão de leitura. Sendo 
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assim, nossa pesquisa se enquadra em um desses elementos linguísticos que podem dificultar a 

compreensão de leitura, as (CON)junções.  

Dialogando com isso, Kleiman (2008) afirma que um texto parece, por muitas vezes, 

como uma tarefa complicada, porque o próprio objeto a ser compreendido é complexo ou 

porque não conseguimos relacionar o objeto a um todo maior que o torne coerente ou então 

porque o objeto parece indistinto a a entendê-lo. Assim, a atividade de compreensão envolve 

processos cognitivos variados, que o leitor aciona para construir os sentidos de um texto. 

Conforme Finatto (2011), Leffa em 1996, já direciona os seus estudos para uma 

descrição completa do processo da compreensão levando em conta o texto, o leitor e as 

circunstâncias que se dá o encontro entre ambos. 

No sistema educacional, já observamos uma preocupação exclusivamente no que se 

destina a complexidade dos textos. Em Portugal, uma das alternativas em que se ancora o 

Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Secundário para 2015/2016 é no 

conceito de texto complexo, em função referencial de parâmetros internacionais. O texto 

complexo é entendido, nos Common Standards, como um dos suportes em que se sustenta o 

desenvolvimento de uma competência mais compreensiva e inclusiva, articulada com um 

modelo que permite a sua mensurabilidade, baseando-se em critérios de diversas naturezas que 

são: dimensões qualitativas e quantitativas, variáveis referentes ao leitor e as tarefas que lhe são 

pedidas. 

Desse modo, fica claro que a problemática da complexidade dos textos está presente em 

todos os contextos verbais e não-verbais, não se destina apenas a um gênero textual específico, 

ou seja, pode estar presente em textos literários ou não, em que se exige do aluno suas 

competências e habilidades seja ela argumentativa, expositiva ou informativa. Daí a 

necessidade de que o aluno desenvolva essas competências e habilidades no decorrer pelo 

menos do ensino básico. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Nosso estudo é de cunho qualitativo, pois, de acordo com Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1998), apresenta uma maior diversidade e flexibilidade quanto ao tratamento 

da proposta oferecida na temática do artigo, não admitindo regras específicas, aplicáveis a uma 

ampla gama de casos.  

Com isso, o corpus dessa pesquisa se constitui pelos textos motivadores das provas de 

redação do ENEM no período de 2009 a 2015, e essa escolha deu-se devido a ouvir dos alunos 
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durante o estágio II, reclamações referentes a tal avaliação, principalmente no quesito de 

compreensão. Salientamos que nossa análise está voltada apenas para os textos verbais (a prova 

também apresenta textos motivadores multimodais), que compõem essa prova de redação. Ao 

todo o corpus está composto por 18 textos. 

A classificação desses textos foram desenvolvidas por meio do emprego de recursos 

tecnológicos computacionais WordSmith Tools (SCOTT, 2012) baseado em categorias e 

princípios funcionalistas conforme exposto em Figueiredo-Gomes e Mendes (2018). A escala 

analítica apresenta a proposta de variação de complexidade, que se divide em quatro níveis, 

relativos aos intervalos de frequência relativa dos indicadores de junção na ordem escalar do 

(+) complexo > (–) complexo: Complexo, Difícil, Mediano e Fácil (FIGUEIREDO-GOMES; 

MENDES, 2018).  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Embora saibamos que a textualidade guarda muitos fatores, por exemplo, de ordem 

cognitiva e comunicativa não mensuráveis, ou seja, que se encontram subjacentes à superfície 

textual, limitamo-nos, para simplificar e dar maior praticidade à avaliação da CT, numa 

perspectiva funcional, a analisar indicadores linguísticos de junção que podem ser facilmente 

quantificados por aplicação eletrônica. Vejamos na Tabela 1 como os textos motivadores da 

redação do ENEM estão classificados segundo os níveis de complexidade pelo viés da 

(CON)junção, a seguir: 

 

Tabela 1 – Modelo da escala analítica da complexidade textual em junção 

Escala 

Textos motivadores 

Percentua

l de 

Juntores 

Complexo 

( < 2%) 

Difícil 

(2,1% a 

4,0%) 

Mediano 

(4,1% a 

6,0%) 

Fácil 

( > 6,1%) 

TM_2009_02_VB.txt 7,8%    X 

TM_2009_03_VB.txt 4,0%  X   

TM_2010_1_04_VB.txt 4,0%  X   

TM_2010_1_05_VB.txt 9,2%    X 

TM_2010_2_06_VB.txt 5,3%   X  

TM_2010_2_07_VB.txt 5,9%   X  

TM_2011_09_VB.txt 11,5%    X 

TM_2011_10_VB.txt 4,8%   X  

TM_2012_12_VB.txt 8,1%    X 

TM_2012_13_VB.txt 8,6%    X 

TM_2012_14_VB.txt 4,6%   X  

TM_2013_15_VB.txt 6,0%   X  

TM_2013_18_VB.txt 4,4%   X  
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TM_2014_19_VB.txt 9,4%    X 

TM_2014_21_VB.txt 9,7%    X 

TM_2015_1_22_VB.txt 2,2%  X   

TM_2015_2_26_VB.txt 9,8%    X 

TM_2015_2_28_VB.txt 5,2%   X  

Total de ocorrências por nível de 

complexidade 
0 3 7 8 

Fonte: Adaptado de Figueiredo-Gomes et al (2017, p. 4). 

 

Os dados da Tabela 1 indicam que os textos motivadores da redação do ENEM 

classificam-se mais recorrentemente como: difíceis, medianos e fáceis. Pensando em esclarecer 

o porquê de um texto ser mais complexo do que outro em relação ás junções, que tem a função 

de estabelecer  relação de sentido dentro do texto, primeiro selecionamos o texto que é 

considerado o mais complexo dentro do que estão no nível difícil (TM_2015_1_22) da tabela 

1 e o texto considerado menos complexo dentro dos que estão no nível fácil para traçarmos um 

comparativo entre um nível elevado e um nível baixo de complexidade, e depois mostraremos 

um que fica entre essas extremidades em ambos os níveis.  

Não seguimos a ordem da escala, pois acreditamos ficar melhor ilustrado em termos de 

entendimento quando fazemos esse comparativo em pontos mais distantes em uma escala para 

depois apresentar o que fica em “meio termo” (mediano), vejamos: 

 

TEXTO I 

 

Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 

43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que 

representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de 

assassinato no país.  

(TM_2015_1_22) 

 

De imediato, atentamo-nos para o uso da junção “e” nesse texto TM_2015_1_22, por 

ser uma das conjunções mais facilmente reconhecidas tanto pelos usuários da língua (alunos do 

ensino médio) quanto pelos manuais de gramática tradicional. No quesito teórico e conceitual, 

o “e” está assumindo a função de ligar dois termos (que é tradicionalmente ensinado ao aluno). 

Interpretando de forma mais funcional, o texto I não é difícil em todos os aspectos, mas na 

relação lógica de conexão há ausência de marcadores explícitos que podem tornar o texto mais 

difícil para o seu público alvo, caso não saibam a relação lógico-semântica que a junção assume 

naquele enunciado.  

No caso desse juntor, podemos afirmar que ele está cumprindo nesse texto a função mais 

prototípica, qual seja: a relação de adição entre termos de igual estatuto na organização 
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oracional. Vejamos agora um texto considerado mais fácil, conforme a escala de Figueiredo-

Gomes e Mendes (2018), a seguir: 

  

 

Conforme o texto TM_2011_09_VB.txt, diferentemente do Texto I, ocorrem 4 tipos de 

juntores e pouca repetição de uma mesmo juntor, o que podem indicar o aspecto de maior 

fluidez e reconhecimento, por parte do leitor, dos aspectos pragmáticos envolvidos na produção.  

Nesse texto, identificamos outro marcador de junção: o “assim como” que realiza uma 

comparação de igualdade entre as sequências no texto, relação lógico-semântica que ocupa a 2ª 

posição entre os juntores mais utilizados nos textos motivadores das redações do ENEM, com 

classificação da função sintática de subordinação na perspectiva da tradição gramatical 

(denominada “oração dependente”), quando na verdade é apenas um termo que está presente 

na oração principal que subordina outra(s) oração(ões).  

Essa relação lógica é facilmente recuperável, tendo em conta ser muito frequente tanto 

em textos mais formais, quanto naqueles de maior circulação. Além disso, a comparação remete 

cognitivamente aos modelos metafóricos, bastante empregados pelos sujeitos de linguagem nos 

processos de construção simbólica e de significados. Também contribui para uma fácil 

compreensão, a ocorrência do conector “e” aparecendo novamente, mas nesse texto com mais 

frequência em relação ao Texto I. 

E para que tenhamos uma visão mais ampla da classificação desses textos destacamos 

o Texto III, dentro dos níveis medianos, veja:  

 

TEXTO III 

 

Qual o objetivo da “Lei Seca ao volante”? 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a utilização de bebidas 

alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o 

Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário 

preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos 

do álcool associado à direção. 

TEXTO II 

Liberdade Sem Fio 

 

A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano – assim como saúde, 

moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de wi-fi, 

organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela 

ainda não chega, com acesso livre e gratuito. 

(TM_2011_09_VB.txt) 
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Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica. E 

coube ao Governo Federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação à aquisição de 

milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, 

municípios e sociedade em geral. Porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos.  

 

(TM_2013_15_VB.txt) 

 

É notório nesta amostra TM_2013_15_VB.txt que ocorre uma maior frequência de 

junção do que o texto I e II, como também repetições de uma mesma conjunção “e” e “para”.  

Ressaltamos aqui que a conjunção “e”, por ter relações lógico-semântica de adição está 

funcionando como uma realização lexical na superfície do texto e que garantem a coesão 

textual. Nesse caso, prestando o papel de acrescentar sequência(s) o que é característico das 

conjunções internas na corrente funcionalista, pois estabelecem uma conexão dentro do texto. 

O uso desse conectivo é comum em quase todos os textos analisados, exceto o texto 

TM_2010_1_04_VB.txt em que não nos deparamos com esse marcador.  

Outro aspecto importante de ser mencionado em relação à conjunção “e” é que, nos 

casos em que inicia período (duas ocorrências), a conexão lógica está mais voltada para o 

aspecto discursivo, já que sua função não é propriamente gramatical. Ou seja, no entendimento 

de Mendes (2016), esses casos representam bem a função de junção fora do sistema de 

transitividade, quando os juntores cumprem papel no discurso e menos na estrutura textual.  

Ainda na amostra TM_2013_15_VB.txt, além dos marcadores de adição (já referidos) 

merece atenção a junção mas pelo fato de ocorrendo nove vezes em todo o corpus, que é, 

segundo Rocha Lima (1999), a conjunção por “excelência” com força adversativa. Nesse ponto, 

é importante registrar que, apesar de entender o mas como elemento que estabelece relação de 

oposição, a depender do contexto oracional, é possível que possa indicar relação lógica de 

adição como é o caso nesse texto TM_2013_15_VB.txt, o que pode confundir a compreensão 

do aluno caso ele não saiba a função ou a relação que um conectivo pode exercer.  

Entendemos, desta forma, a necessidade de explicar que nem sempre o mas exerce uma 

função adversativa, depende de como ocorre circunstancialmente, ou seja, a maneira como os 

processos/atividades da sentença introduzida pela conjunção acontecem.  

Diante do que analisamos, identificamos alguns pontos considerados pertinentes para 

melhor adequar as propostas da prova de redações do ENEM aos examinados. Inicialmente, os 

dados mostram como o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos ― CESPE, responsável 

pela elaboração do conteúdo das provas do ENEM, já tem observado o nível dos textos 

motivadores da redação em relação ao público almejado, pois, conforme a Tabela 1 indica, não 

há textos complexos, mais característicos de gêneros que circulam na academia, o que não é o 
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caso nesse processo seletivo. Mas, ainda não há uma escala que contemple diversos tipos de 

elementos textuais.  

É necessário também reforçar que os textos motivadores das provas de redação do 

ENEM são acessíveis aos alunos, embora reconheçamos que nossa análise contemple apenas 

um elemento linguístico, as conjunções. Mesmo assim, é possível compreender que a 

complexidade dessas relações que se estabelecem em maiores e menores porções dos textos é 

fator que podem tanto favorecer como também dificultar a compreensão global do texto, a 

depender do modo como o escrevente o organiza. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos na literatura nacional e internacional sobre a 

complexidade textual desde a década de 1920 até os dias atuais. Nossa pesquisa torna-se 

relevante porque fizemos um estudo de como as relações de sentidos, marcadas por juntores, 

podem tornar os textos mais ou menos complexos para alunos de ensino médio, pois, dominar 

essa relação de sentido nos textos faz parte da competência leitora que os indivíduos necessitam 

para o processo de interação social. 

Sendo assim, ao concluir este trabalho observamos que os textos aparecem repetidas 

vezes no nível fácil, o que nos leva a concluir que há menor esforço dos alunos para 

compreensão dos textos como também as (CON)junções identificadas com maior ocorrências 

nos textos é bem conhecida pela tradição gramatical e por parte dos alunos no ensino médio. 

Ainda destacamos a importância da definição de parâmetros de seleção dos textos, com 

o intuito de que se tenha melhor controle entre o exigido do candidato e o modo como a prova 

do exame pode atender a essas exigências. Porém, não é possível afirmar em caráter definitivo 

que apenas esse elemento permita a classificação e a orientação do processo de escolha dos 

textos para a composição da prova, o que nos mostra a necessidade de dar continuidade às 

pesquisas relacionadas à temática. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como foco principal apresentar resultados do projeto de ensino intitulado 

“Notebook of Systemic Functional Grammar: elaboração de material didático introdutório para o ensino 

da Gramática Sistêmico-Funcional da língua inglesa”, que visou produzir um caderno de atividades 

elementares voltado ao ensino da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) da língua inglesa, tendo como 

base o trabalho de Halliday & Matthiessen (2014). Para compor nosso trabalho, coletamos resenhas de 

livros e diálogos de personagens em jogos eletrônicos, com o intuito de fazer análises acerca da 

Metafunção Textual e Interpessoal. Foram selecionadas 30 resenhas de livros produzidas virtualmente 

no site Goodreads, e quinze diálogos retirados dos jogos The Witcher 3, Life is Strange e Final Fantasy 

8. As atividades propostas focam em identificar a estrutura temática, informacional e a progressão 

temática contidas nas resenhas de livros. Além disso, na abordagem dos diálogos entre as personagens 

dos jogos, foram produzidas questões de identificação do Sujeito e do Finito das orações, bem como 

outras para identificação das funções da fala predominantes nos diálogos. Em suma, este trabalho 

permitiu a aquisição e a reprodução de conhecimento acerca de uma visão diferente sobre a linguagem, 

através da GSF, em que os elementos semânticos e pragmático-discursivos assumem papel essencial na 

análise gramatical.  

 
Palavras-chave: Gramática Sistêmico-Funcional. Metafunção Textual. Metafunção Interpessoal. 

Resenhas Literárias. Diálogos de Jogos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pensando em uma abordagem diferente para o ensino de língua inglesa, este trabalho, 

resultado do projeto de ensino denominado de “Notebook of Systemic Functional Grammar: 

elaboração de material didático introdutório para o ensino da Gramática Sistêmico-Funcional 

da língua inglesa”, tem como objetivo principal construir propostas didáticas para o ensino da 

Gramática Sistêmico-Funcional, teorizada pelos estudiosos Halliday & Mathiessen (2014). 

Essa teoria foi iniciada na década de 60, e centra-se na língua enquanto sistema e no seu 

contexto de uso.  
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Isso posto, este artigo propõe trabalhar com duas das Metafunções que fazem parte da 

gramática da língua voltada para a sua funcionalidade. Centramo-nos na metafunção textual e 

na metafunção interpessoal. De acordo com as metafunções supracitadas, a língua se concretiza 

em atos comunicativos, nos quais empreendemos trocas de informações e/ou bens e serviços 

sob a forma de mensagens. Assim, nas relações que estabelecemos com o outro há, 

irremediavelmente, um câmbio de sentidos por meio de mensagens que vinculam informações 

ou que operam o nosso agir sobre o outro. 

Além de construir um caderno de atividades voltado para o ensino de inglês, 

fundamentado na GSF, propomos discutir de modo claro e objetivo um novo modo de conceber 

a gramática de uma língua, que se interessa em pensar a língua pelo viés da funcionalidade, 

trazendo os seus contextos de uso para as interpretações linguísticas, desmembrando-se do 

pensamento que traduz a língua somente em seus aspectos sintáticos e morfológicos. 

Sendo assim, o trabalho está organizado em quatro partes. Primeiramente introduzimos 

ao leitor os conceitos teóricos e metodológicos de análise linguística, fundamentados, 

principalmente, em Halliday & Matthiessen (2014). Logo mais, delineamos os métodos que 

utilizamos para desenvolver a pesquisa e apresentamos o corpus que a constitui. No que diz 

respeito à penúltima parte, divulgamos os exercícios que elaboramos para se trabalhar, 

especificamente, as metafunções textual e interpessoal. E, por último, lançamos as 

considerações finais acerca do projeto e do artigo, demonstrando suas contribuições para a 

nossa formação acadêmica. 

 

2 PERCURSO TEÓRICO 

 

Como somos seres sociais, a linguagem sempre foi utilizada com o intuito de nos 

comunicarmos uns com os outros, sendo assim uma ferramenta importante no nosso dia a dia. 

Sempre que precisamos obter ou transmitir alguma informação ou influenciar a ação do outro, 

vamos utilizar a linguagem. Conforme Halliday & Matthiessen (2014, p. 25): 

 

We use language to make sense of our experience, and to carry out our 

interactions with other people. This means that the grammar has to interface 

with what goes on outside language: with the happenings and conditions of 

the world, and with the social processes we engage in. But at the same time, 

it has to organize the construal of experience, and the enactment of social 

processes, so that they can be transformed into wording.2 

                                                             
2 Tradução livre: “Usamos a linguagem para entender nossas experiências e estabelecer relações com os outros. 

Isso significa que a gramática precisa conectar-se com o que acontece fora da linguagem: com os acontecimentos 
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Seguindo esse pensamento, a Linguística Sistêmico-Funcional enxerga a língua como 

um instrumento de comunicação, com o qual podemos trocar significados com as pessoas ao 

nosso redor. Halliday & Matthiessen, com o trabalho intitulado Introduction to Functional 

Grammar, traz contribuições focando nessas interações. Sendo assim, “Em essência, o texto é 

uma entidade semântica, isto é, um constructo de significados, uma troca social de significados. 

O texto é “um evento intersubjetivo, em que falante e ouvinte trocam significados num contexto 

de situação” (WEBSTER apud FUZER; CABRAL, 2010, p. 11). 

O texto aparece em um contexto de situação que também está inserido em um contexto 

de cultura; esses dois contextos são muito importantes para entendê-lo. O contexto de cultura 

refere-se às práticas exercidas por diferentes grupos sociais, assim, um determinado grupo que 

acompanha a história de Final Fantasy 8, conseguirá partilhar de seus significados pois estão 

inseridos nesses contextos. Este jogo foi produzido no Japão e, portanto, carrega diversas 

nuances da cultura daquele país, com forte influência na cultura Geek, inspirando a música, 

quadrinhos (mangá), o cinema, a televisão etc. Temos na franquia de Final Fantasy, por 

exemplo, referências a criaturas míticas como o SahaginI (que faz referência a Kappa da cultura 

japonesa e a deuses do Xintoísmo japonês) e os personagens Raijin e Fugin (que remetem aos 

deuses do trovão e do vento respectivamente). Resumidamente, o contexto de cultura vai fazer 

com que um determinado grupo social perceba as características de um texto baseado no seu 

mundo exterior. 

Por sua vez, o contexto de situação refere-se ao que pode ser dito em uma determinada 

situação ou que poderia ser dito, mas não foi (FUZER; CABRAL, 2010, p. 15). Para entender 

melhor, voltemo-nos ao do jogo Final Fantasy 8 e utilizemos a fala de uma personagem que 

faz a seguinte pergunta: Wanna join the Garden Festival Committee? Para o leitor, que viu essa 

frase fora de seu contexto de situação, ele poderá compreendê-la em seu sentido literal, 

acreditando que em um determinado jardim será realizado um festival e a personagem está 

sendo convidada para fazer parte do comitê de organização do evento. No entanto, para um 

grupo de pessoas que conhecem essa franquia de jogos eletrônicos, eles entenderão que Garden 

se trata de uma faculdade e que ela possui um comitê dentro do seu corpo estudantil. E virtude 

disso, esse contexto de situação só pode ser entendido por aqueles que jogaram ou jogam Final 

Fantasy 8. 

                                                             
e condições do mundo e com os processos sociais nos quais estamos envolvidos. Mas ao mesmo tempo ela tem 

que organizar a interpretação das experiências e promulgação de processos sociais, de modo possam ser 

transformados em palavras.” 
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O contexto de situação é formado por três variáveis: Campo (Field), Relações (Tenor) 

e Modo (Mode). O campo diz respeito à natureza da ação social que está acontecendo em uma 

determinada situação em que os participantes estão inseridos. Por outro lado, as relações tratam 

dos participantes e à influência que cada um exerce sobre o outro, ou seja, relação de hierarquia, 

distância social e grau de formalidade. Por fim, temos o modo que geralmente se trata do tipo 

de linguagem utilizada em determinada situação, podendo ser oral ou escrita (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2014). 

A partir do contexto de situação podemos encontrar diferentes funções da linguagem 

que Halliday & Matthiessen (2014) chamam de metafunções. Elas são divididas em ideacional 

(ideational), interpessoal (interpersonal) e textual (textual), cada qual abrangendo uma visão 

diferente da oração.  

A primeira está ligada com o campo das ideias e das representações de nossas 

experiências de mundo, e é realizada por meio do sistema de Transitividade (Transitivity). A 

segunda foca na interação entre participantes; nesse contexto, a oração é vista como troca de 

informações ou bens e serviços, e é realizada pelo sistema de MODO (MOOD). Por fim, a 

terceira entende a oração como mensagem, na qual existe uma estrutura denominada temática, 

que acontece através da relação entre Tema (Theme) e Rema (Rheme).  

Todas as metafunções coocorrem na oração, como vemos no exemplo de uma oração 

retirada do jogo The Witcher 3: 

 

Figura 1: A oração sob a perspectiva das três metafunções 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaboração própria. 

 

As três metafunções se encaixam e ocorrem simultaneamente na língua, porém cada 

uma enxerga a oração por uma perspectiva diferente. É importante destacar que a metafunção 

ideacional se divide ainda em seis tipos de oração, são elas: orações materiais, existenciais, 

relacionais, verbais, mentais e comportamentais. No entanto, este trabalho se aprofundará nas 

metafunções interpessoal e textual, focalizadas em nossas propostas de atividade.  
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Quando nos comunicamos, em toda e qualquer modalidade linguística, fazemos isso de 

modo planejado e organizado, ainda que inconscientemente, já que objetivamos nos fazer 

entender, independentemente da situação de interação e contexto. Dessa forma, quando a 

linguagem passa a ser estudada, a imputamos uma organização estrutural, consciente ou não, 

nos atos comunicativos. A comunicação, assim, para a metafunção textual, ganha o sentido de 

troca de mensagens através de orações, tidas como estruturas temáticas que organizam a fala. 

Vale ressaltar que a oração é concebida enquanto estrutura que opera as mensagens 

empreendidas através dos atos comunicativos no nível léxico-gramatical. 

Na Gramática Sistêmico-Funcional, as trocas de mensagens impelidas pelas orações 

podem ser analisadas por meio de dois sistemas interligados, denominados de Estrutura da 

Informação e Estrutura Temática. O primeiro deles diz respeito ao nível do conteúdo, divido 

em Informação Dada (Given) e Informação Nova (New). A Informação Dada é o conhecimento 

que ambos, locutor e interlocutor, compartilham um com o outro e, consequentemente, essas 

informações serão previsíveis, dado os contextos de interação. Entretanto, em todo e qualquer 

texto, sempre há a presença de alguma informação que seja inédita e que não há como ser 

recuperável ou presumível pelo conhecimento de mundo (Informação Nova).  

Já o segundo, se encontra no nível composicional da oração, constituído pelo Tema e o 

Rema. O Tema é o ponto de partida da oração que, de acordo com Fuzer e Cabral (2010, p. 

132), funciona como “[...] a ligação entre a oração que está sendo crida e as orações que vieram 

entes dela no texto; ou [...] pode ser significativo para revelar o assunto em alguns tipos de 

texto; ou estabelecer um contexto para a compreensão do que vem a seguir – o Rema.”. E o 

Rema, assim sendo, é a parte onde são desenvolvidas as ideias manifestadas pelo Tema. 

No texto, o Tema da primeira oração pode ser reapresentado e mantido nas orações 

seguintes, por exemplo. Ademais, outro caso comum, e que ocorre no excerto (1), é o Rema de 

uma oração se tornar Tema daquela que vem depois, dentre outras formatações textuais 

possíveis.  

 

“I refuse to refer to this book as Journey to the Center of the Earth ever again. 

It will henceforth be referred to as Journey to the Interior of the Earth.” (Book 

Review 20 – Journey to the center of the Earth, available in goodreads.com) 

 

I  refuse to refer to this book as Journey to the Center of the Earth ever again 

It will henceforth be referred to as Journey to the Interior of the Earth 

Tema Rema 
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No excerto (1), vemos que o pronome It, Tema da segunda oração, retoma o referente 

this book, que aparece como Rema da primeira oração. 

O Tema de uma oração é um componente que pode explorar elementos das metafunções 

ideacional, interpessoal e textual. O Tema será ideacional, ou tópico, quando tiver a função de 

participante, processo ou circunstância, ou seja, atuar enquanto componente representacional 

da oração (ex.: I loved the storyline and plot). Por outro lado, o Tema configura-se como 

interpessoal ao apresentar uma ou mais itens da metafunção interpessoal – elemento QU, 

vocativo, adjunto modal etc. – (ex.: what other content does this novel offer me as a reader?). 

E, finalmente, quando o Tema se caracterizar enquanto parte que liga as orações, ele será 

conceituado de Tema textual. Fuzer e Cabral (2010) nos mostram alguns recursos que conectam 

as orações, funcionando como definidores do Tema textual: as conjunções, os 

sequencializadores, os relativos e os continuativos (ex.: so I’d like to put a premature end to my 

review). No excerto (2) podemos identificar os três tipos de Tema ocorrendo na mesma oração: 

 
 

“and in my opinion it is what reveals Austen to be as accomplished a writer as I 

am giving her credit for.” (Book Review 07 – Pride and Prejudice, available in 

goodreads.com) 

 

And in my opinion It is what reveals Austen to be as accomplished a 

writer as I am giving her credit for 

Tema 

textual 

Tema 

interpessoal 

Tema 

ideacional 

 

Tema Rema 

 

Na oração (2), trecho de uma resenha sobre o romance Pride and Prejudice, temos como 

Tema textual a conjunção and, como elemento que liga essa oração com a que a antecede. A 

expressão in my opinion funciona como Tema interpessoal, uma vez que demonstra a avaliação 

ou atitude do falante em relação à mensagem.  No primeiro Tema temos o chamado de 

interpessoal, funcionando, nesse caso, como adjunto modal, “tipicamente realizado por um 

advérbio de comentário, avaliação ou atitude em relação. E, por fim, identificamos o Tema 

ideacional it, como aquele que realiza o papel de participante da oração em pauta. 

Na metafunção interpessoal, a oração é vista como troca de informações ou bens e 

serviços. Elas desempenham dois papeis fundamentais: dar (giving) e solicitar (demanding), 

como podemos ver nas palavras de Halliday & Matthiessen (2014, p. 135): “The most 

fundamental types of speech role, which lie behind all the more specific types that we may 
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eventually be able to recognize, are just two: (i) giving, and (ii) demanding”3.  Esses dois papeis 

podem ser expressos em dois valores de troca denominados de informações (information), que 

se trata de obter uma afirmação ou negação da informação, e bens e serviços (goods and 

services), que influenciam no comportamento dos participantes da interação, instigando-os a 

fazer algo exigido pelo outro. Para exemplificar melhor, temos os seguintes diálogos retirados 

dos jogos Final Fantasy 8 (3) e Life is Strange (4):  

 

(3)  Quistis: And Seifer, do NOT injure your partner while training. 

(4) O Official: So don’t think I'm blind! I see everything here at blackwell!     

Official: Do you understand what I’m saying?  

     Kate: No, and leave me alone! 

 

No excerto (3), temos então a troca de bens e serviços onde a personagem Quistis pede 

para que o Seifer não machuque seu parceiro. Como podemos perceber nas falas acima, na troca 

de bens de serviços, um participante influencia o outro a desempenhar uma ação. No excerto 

(4), o oficial quando diz “Do you understand what I’m saying?”, ele está demandando uma 

informação que pode ser confirmada ou não por Kate; aqui temos, destarde, uma troca de 

informações.  

Os valores de informação e bens de serviços desencadeiam e destacam quatro funções 

primárias de fala, são elas: declaração (declaration), pergunta (question), oferta (offer) e 

comando (command), como demonstram Halliday e Matthiessen (2014, p. 135): 

 

These two variables, when taken together, define the four primary speech 

functions of offer, command, statement and question. These, in turn, are 

matched by a set of desired responses: accepting an offer, carrying out a 

command, acknowledging a statement and answering a question.4 

 

Essas quatro variações estão associadas ao papel de dar e solicitar uma informação ou 

bens e serviços como fora dito anteriormente: “dar” envolve os valores de declaração e oferta, 

e “solicitar”, relaciona-se a perguntas ou comandos. O quadro abaixo mostra uma 

esquematização apoiada em de Halliday & Matthiessen (2014, p. 135).  

 

 

                                                             
3 Tradução livre: “Os tipos mais fundamentais de papel da fala que estão por trás de todos os tipos mais específicos 

que podemos eventualmente reconhecer, são apenas dois: (i) dar e (ii) solicitar.” 
4 Tradução livre: “Essas duas variáveis, quando em conjunto, definem as quatro principais funções de fala de 

oferta, comando, declaração e pergunta. Essas, por sua vez, são combinadas por um conjunto de respostas 

desejadas: aceitar uma oferta, executar um comando, reconhecer uma declaração e responder pergunta.” 
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Figura 2: Funções de fala 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Halliday & Matthiessen (2014, p. 135) 

 

Com base na Figura 2, vemos que, quando assumem a função de declaração e de 

pergunta, as orações que podem ser respondidas ou contestadas. Por exemplo: a declaração: 

“the front gate is located to the south” abre espaço para o outro interlocutor comentar ou não o 

que foi declarado, ou fazer contestação do que foi dito. O mesmo acontece com a pergunta “Is 

there something on your mind?”, a qual faz com que o outro participante da interação responda 

da forma que achar mais conveniente. Essas orações podem ser chamadas de proposições 

(propositions). Já a oferta “Dance with me?” e o comando “Look into my eyes” não podem ser 

contestadas ou argumentadas, mas tão somente aceitas/seguidas ou refutadas. Nesses casos, as 

orações assumem a forma de propostas (proposals). 

Na léxico-gramática, a metafunção interpessoal é realizada através do sistema de 

MODO (MOOD). Nesse sistema, a oração é formada por dois componentes: o Modo (Mood) e 

o Resíduo (Residue). O Modo é a parte que realiza as interações de troca entre os participantes. 

“O Modo verbal tem uma função semântica claramente definida: congrega em si o peso da 

oração como evento interactivo, como troca” (GOUVEIA, 2009, p. 36). O Modo é composto 

por Sujeito + Finito, sendo o Sujeito (Subject) o componente que carrega a responsabilidade 

modal da proposição ou da proposta, composto por um grupo nominal. O Finito (Finite), 

contudo, é a parte do grupo verbal que carrega tempo ou opinião do falante. E o Resíduo é o 

restante da oração, constituído pelo Predicador (Predicator), o Complemento (Complement) e 

os Adjuntos (Adjuncts). 

Considerando o que fora dito e para que fique ainda mais compreensível, elaboramos a 

Figura 4 que demonstra e organiza a análise do MODO de uma oração retirada do jogo Final 

Fantasy 8. 
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Figura 3. Análise do MODO 

Seed members Dance quite well, don’t they? 

Sujeito Finito/Predicador Adjunto Finito Sujeito 

Modo Resíduo Tag (retomada do Modo) 

Fonte: elaboração própria. 

 

3 APONTAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho, como dito anteriormente, aborda as metafunções textual e interpessoal. 

Desse modo, intentamos coletar um corpus que se adequasse às categorias selecionadas e ao 

mesmo tempo fosse atrativo para o público que está iniciando nos estudos da Gramática 

Sistêmico-Funcional.  

Para a metafunção textual, foram selecionadas resenhas de livros coletadas da internet, 

possibilitando, assim, o acesso simplificado desse material por parte de professores e alunos. Já 

para metafunção interpessoal, o corpus escolhido foi diálogos de jogos eletrônicos, já que, além 

de ser conteúdo lúdico para o público alvo do caderno de atividades, se trata de um estilo de 

arte altamente consumido pelo público jovem e adulto na atualidade. Outrossim, trazem uma 

diversidade de diálogos entre personagens, facilitando o processo de análise da metafunção 

interpessoal. 

As resenhas de livros foram retiradas do site Goodreads e dentre alguns dos materiais 

escolhidos, podemos destacar as resenhas dos livros: The Name of the Wind – Patrick Rothfuss; 

Harry Potter and the Sorcerer’s stone – J. K. Rowling; A Game of Thrones: a song of ice and 

fire – George R.R. Martin. É interessante destacar que essas obras são famosas no mundo da 

literatura, do cinema e da televisão, podendo assim despertar o interesse dos leitores. Da mesma 

forma, os jogos eletrônicos (Life is strange, Final Fantasy 8 e The Witcher 3) são franquias 

muito conhecidas, podendo instigar igualmente os leitores a se aprofundarem nos 

conhecimentos da GSF. O terceiro jogo, em especial, trata-se de uma adaptação dos livros do 

autor Andrzej Sapkowski, que narra a saga da personagem Geralt de Rívia. Essa obra, além de 

dar vida ao jogo The Witcher 3, também ganhará uma adaptação seriada pela Netflix, tornando 

ainda mais atrativo para os leitores, pois abrange uma gama maior de áreas do entretenimento.  

Com base no material coletado, criamos algumas questões que irão compor o livro 

didático que é o objetivo da pesquisa. Aqui abordaremos quatro exemplos dessas atividades, 

duas das quais terão como base o sistema temático da metafunção textual, e as outras duas 

tratam do sistema de MODO da metafunção interpessoal. 
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4 PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

Nas questões que produzimos acerca da metafunção textual, intentamos realizar uma 

atividade que aborde o texto a partir da interpretação da oração enquanto elemento que estrutura 

as mensagens partilhadas nos atos comunicativos. Assim, é importante o aluno perceber que os 

textos, mesmo que espontaneamente produzidos, estão inseridos em um sistema que rege 

intuitivamente a sua organização. 

No primeiro exercício, a proposta é realizar a divisão do texto em orações e, logo em 

seguida, compartimentá-las em Tema e Rema, fazendo o aluno compreender que o Tema se 

posiciona enquanto elemento primeiro de uma oração e o Rema aquele que aborda e/ou 

desenvolve as ideias que estão vinculadas ao Tema.  

 

Leia os textos abaixo e selecione 4 orações para serem analisadas. Nos 

quadros subsequentes, insira as orações escolhidas e destaque o Tema e o 

Rema de cada uma delas. 

Texto 1 (BR06 – Game of Thrones):   

“A Game of Thrones is not the best fantasy novel that has been written nor is 

it my all time favourite novel or series, but, it will always be something special 

to me because it was the first book that turned me into a reader; thus, I’ll read 

it once a year, every year, [I] to honour it.” 

Texto 2 (BR – Harry Potter): 

“Kay so not many of us are orphans, and not many of us are practically 

abused in their own homes, but a lot of us feel isolated in the world, a lot of 

us wish for a fantastic group of friends as a child.” 

 

Quadro 1                                                                                  Quadro 2 

 

 

 

 

 

Quadro 3                                                                         Quadro 4 

 

 

 

No que concerne ao segundo exercício, pensamos que, além de dividir o enunciado em 

orações, o estudante precisa identificar quais os tipos e Temas presentes nas orações, para que, 

ao 66inguístic-los, compreenda os sentidos produzidos pelas mensagens constitutivas dos textos 

e os processos que ocorrem por meio dos atos de fala.  

 
 

 
 

TEMA REMA 

 

 
 

TEMA REMA 

 

 
 

TEMA REMA 

 

 
 

TEMA REMA 
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Analise o texto abaixo de acordo com a Metafunção Textual. Primeiro separe 

o texto em orações e logo em seguida destaque no quadro os seguintes 

aspectos: os Temas, as suas classificações e o Rema de cada oração.  

 

 

 

 

 

 

Nº da 

Oração 

TEMA REMA 

TEXTUAL INTERPESSOAL IDEACIONAL 

1     

2     

3     

4     

5     

 

No trecho da resenha do livro Harry Potter, percebemos claramente que em quase todos 

os Temas ideacionais aparece o pronome de primeira pessoa do singular (I). Ou seja, o autor da 

resenha se coloca muitas vezes como Tema das orações que compõem seu texto. Assim, ao 

responderem essa atividade, os estudantes poderão identificar esse aspecto e refletir sobre o 

propósito do autor da resenha. Ele poderá, então, chegar à conclusão de que o resenhista 

preocupou-se em salientar que aqueles apontamentos e avaliações são muito pessoais e partem 

de seu ponto de vista sobre a leitura da obra, respeitando as opiniões em contrário.  

Centrando-nos, agora, nas propostas de atividades que tratam da metafunção 

interpessoal, temos no primeiro exercício uma breve contextualização sobre os conceitos 

principais da narrativa que compõem o mundo de Final Fantasy 8 para ajudar o entendimento 

do leitor acerca do conteúdo das questões. A partir disso, ele deverá identificar o Sujeito e o 

Finito das orações destacadas. Podemos ver o formato das questões a seguir: 

 

Final Fantasy 8 is an RPG based on a fantasy world with science 

fiction elements. The game is about mercenary students who do 

missions for this college called Balamb Garden. These students 

are known as SeeD members, it’s an analogy: the college 

members are like seeds, and the garden is the place that makes 

them growing. Based on the dialogues in this game, identify the 

subject and the finite of each sentence. 

a.   SeeD members dance quite well, don’t they? 

b.   The front gate is located to the south. 

c.    I have been sending requests to Garden Forever. 

d.   So, you were looking for the headmaster at the party? 
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Da mesma forma, no segundo exercício, o jogo The Witcher 3 é contextualizado por um 

pequeno texto acerca do contexto da situação. Entretanto, desta vez o leitor deve identificar as 

funções da fala dos diálogos, em seguida apontar quais são as funções de fala predominantes 

no diálogo, como podemos ver na questão a seguir. 

 
 

The Witcher 3 is a game based on a Polish book of the same name. we control the Witch named Geralt 

of Rivia. In this adaptation, the Witch searches for his lost companions while making missions to 

different people around this medieval fantasy world. 

Identify the functions of speech on dialog below: 

Geralt: You seen Yennefer?                            

Vagrant: Deepest apologies, but I must ask: Is this about love? 

Geralt: None of your business. 

Vagrant: Yes, as a vagrant I deserve no explanation.  

Geralt: What do you know? Tell me. 

Vagrant: Before you appeared, it never occurred to me that  

              might’ve been Yennefer. Who would’ve have thought… 

Geralt: Get to the point. 

Vagrant: A Nifgaardian scout from the local garrison saw her. 

Geralt: Thanks. 

 

What is the predominant function of speech in this conversation? Are the characters exchanging 

information or goods-and-services? Why? 

 

Na resolução dessa questão, espera-se que o aluno perceba, a partir da quantificação das 

ocorrências, que em sua grande maioria as orações presentes no diálogo assumem as funções 

de declaração e pergunta, tratando-se, pois de trocas de informação. Como se trata de um 

diálogo no qual o protagonista do jogo está buscando por indicativos sobre o paradeiro da 

amiga, os personagens tendem a focar na troca de informações mais do que na troca de bens de 

serviços. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nos permitiu colocar em prática uma parte significativa dos conhecimentos 

adquiridos no projeto de ensino da Gramática Sistêmico-Funcional da língua inglesa. Fomos 

capazes de entender e utilizar o contexto de cultura e situação, as metafunções da linguagem, 

como estas se realizam na léxico-gramática, além de compreendermos o texto como um 

processo situado de comunicação. 

O projeto de ensino nos ajudou a ampliar uma visão fechada que temos sobre os estudos 

linguísticos gramaticais, em que acabamos por disseminar uma concepção estrutural e formal 

da língua, desvinculada de seu uso e de suas funções em contexto reais. Com as discussões da 

teoria, compreendemos que a nossa fala e nossa escrita, independente dos contextos nos quais 
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se inserem, acontecem de forma organizada e estruturada, ainda que inconscientemente, para 

que consigamos alcançar o entendimento por parte do interlocutor.  

Esperamos, portanto, que os conteúdos abordados neste trabalho sejam de utilidade para 

os interessados em aprender sobre esses conceitos, que não são novos, porém ainda pouco 

difundidos nas escolas brasileiras, principalmente no ensino do inglês, para que, assim, 

percebam a língua enquanto entidade funcional, não somente formal, apartada dos contextos 

reais de uso. Além disso, expectamos que as atividades que aqui foram propostas tenham valor 

a agregar ao caderno introdutório da GSF em língua inglesa do curso de Letras/Língua Inglesa 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, campus de Pau dos Ferros/RN, que será 

produzido ao fim do projeto.  
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RESUMO 

 
Neste trabalho, apresentamos resultados de estudos desenvolvidos no Projeto de Ensino “Notebook of 

Systemic Functional Grammar” que consiste na elaboração de material didático introdutório para o 

ensino da Gramática Sistêmico-Funcional da língua inglesa. Este artigo focaliza a metafunção ideacional 

e seus processos materiais e relacionais, discutindo de que modo esses processos ajudam na construção 

os textos que compõem nosso corpus, além de apresentar propostas de exercícios de gramática e análise 

textual empregando essas categorias. Temos como base teórica os estudos de Halliday & Matthiessen 

(2014) sobre a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF).  Inicialmente, fizemos a coleta do corpus, 

composto por dez sinopses de filmes retiradas dos sites como IMDB, Filmaffinity, Moviefone, e doze 

notícias recolhidas no site da CNN. Esse material serviu de base para a seleção de orações que 

constituem amostras das categorias estudadas, e também para a confecção das atividades de análise tanto 

gramatical como textual. Assim, podemos afirmar que através do contato com as categorias e propostas 

de análise linguística desenvolvidas a partir da GSF, aprendizes de língua inglesa têm a possibilidade 

de conhecer uma orientação de estudo gramatical que se volta para o sentido e para os aspectos 

semânticos, pragmáticos e discursivos dessa língua. 

 

Palavras-chave: Gramática Sistêmico-Funcional. Metafunção ideacional. Processos materiais. 

Processos relacionais. Sinopses de filme. Notícias online. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao refletir sobre as aptidões necessárias para a formação de professores de língua 

inglesa, podemos constatar que o estudo dos aspectos léxico-gramaticais cumpre um papel 

fundamental no ensino e aprendizagem da língua. Desta forma, o conhecimento e a apropriação 

de terminologia adequada para reflexão sobre a gramática são intrinsicamente necessários nesse 

processo. Por consequência disso, desenvolvemos um projeto de ensino de graduação que 

possibilita uma apropriação e desenvolvimento de estudos nesse aspecto da língua, tendo como 

base a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF).  

A LSF é uma perspectiva de grande referência para o estudo da gramática, desenvolvida 

na década de 60 pelo linguista britânico Michael A. K. Halliday, e enxerga a língua não como 

um sistema de regras descontextualizadas, mas como um sistema de escolhas possíveis de serem 
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usadas em determinadas situações de comunicação. Partindo desse princípio, ancoramos 

teoricamente nosso projeto de ensino nesse viés teórico, objetivando colocar à disposição de 

alunos e professores de Letras um material didático introdutório, que servisse como porta de 

entrada para os estudos sistêmico-funcionais sobre a gramática da língua inglesa. O projeto tem 

como nome Notebook of Systemic Functional Grammar, e incorpora, simplificada e 

didaticamente, conceitos teóricos básicos da LSF, exemplos retirados de textos autênticos, 

exercícios de fixação da terminologia e atividades de análise de textos. Desta forma, 

apresentamos uma estrutura semelhante ao caderno didático criado por Fuzer e Cabral (2010) 

sobre a gramática sistêmico funcional aplicada à língua portuguesa.  

Neste artigo, em específico, focalizamos na metafunção ideacional da GSF e seus 

Processos Materiais e Relacionais. Dessa forma, objetivamos identificar as orações dessas 

categorias em notícias online e sinopses de filme, e compreender como elas ajudam a construir 

os textos que compõem esse corpus. Bem como, apresentaremos propostas de ensino para a 

aprendizagem da metafunção ideacional através de exercícios gramaticais e análise textual com 

foco nesses processos supracitados.  

Em nosso trabalho de coleta de amostras para a produção dos exercícios, tentamos construir 

um corpus que fosse acessível tanto para nós pesquisadores, como para quem está tendo acesso à 

pesquisa. Assim, selecionamos notícias online e sinopses de filmes, que estão disponíveis na 

Internet. A escolha pelas notícias justifica-se por esse gênero ser referencial para noticiar o que 

acontece no mundo, e, consequentemente, tende a apresentar com maior recorrência os Processos 

Materiais. Esses textos foram coletados do site da CNN, que é conhecido mundialmente, conferindo 

assim credibilidade e abordando ainda aspectos e acontecimentos que envolvem a cultura global. 

Já as sinopses de filmes foram selecionadas por esse gênero ser acessível e estar presente no nosso 

dia a dia, como também é recomendado para se trabalhar as atividades de análise textual. As 

sinopses que compõem nosso corpus foram retiradas dos sites IMDB, Filmaffinity, Moviefone.  

O presente trabalho é composto de quatro seções, incluindo esta em que fazemos uma 

breve Introdução sobre as motivações pro desenvolvimento do nosso trabalho. Na sequência, 

fazemos a exposição do Percurso Teórico, apresentando conceitos básicos da LSF e utilizando 

amostras do nosso corpus para exemplificação dessas categorias. Em seguida apresentamos 

Propostas de Atividades para a aprendizagem da metafunção ideacional, com foco nos 

Processos Materiais e Relacionais. Por fim, concluímos com nossas Considerações Finais.  
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2 APORTE TEÓRICO 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional, perspectiva de estudo gramatical com base no uso 

linguístico, foi desenvolvida a partir de 1960 pelo linguista britânico Michael A.K Halliday e 

sistematizada na obra An Introduction to Funcional Grammar (2014), com revisão e 

colaboração de Christian Matthiessen. 

Conforme afirmam Cabral e Fuzer (2010) a LSF é uma teoria que tem a capacidade de 

analisar qualquer fenômeno comunicativo, e assim como destacam Ghio e Fernández (2008, p. 

12-13), pode ser aplicada para alcançar diferentes finalidades, dentre as quais podemos citar: 

compreensão da natureza e funções de linguagem; compreensão do aspecto comum entre as 

línguas; compreensão da evolução da língua através do tempo; compreensão do 

desenvolvimento da linguagem de uma criança e da espécie humana; compreensão da relação 

da linguagem e a cultura e da linguagem e situação e dentre outras. Todas essas aplicações 

tornam perceptível a amplitude e significância dessa teoria. 

A Linguística Sistêmico-Funcional se conceitua como sistêmica, pois enxerga a língua 

como uma rede de sistemas linguísticos que se interligam para construir sentido e agir no 

mundo; e funcional porque explica as estruturas gramaticais de acordo com os significados e 

funções que desempenham em textos (CABRAL; FUZER, 2010), ou seja, analisa e descreve 

os diferentes significados das escolhas gramaticais, em decorrência dos contextos em que estão 

inseridos. 

Ademais, nos estudos da LSF, acredita-se que a linguagem é manifestada a partir de três 

metafunções – ideacional, interpessoal e textual – nas quais, cada uma representa um propósito 

comunicacional diferente. A metafunção ideacional visa compreender a representação de 

nossas experiências, sejam elas internas ou externas; a interpessoal visa construir nossas reações 

com os outros; e a textual visa organizar as informações em mensagens inteligíveis. Dessa 

forma, tanto a relação entre texto e contexto como o desempenho das metafunções da linguagem 

constituem pontos fundamentais nos estudos dessa teoria. 

Entender que a linguagem enquanto sistema se materializa através de textos, e esses, 

por sua vez, se configuram como “qualquer instância da linguagem, em qualquer meio, que faz 

sentido a alguém que conhece a linguagem” (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014, p. 14) nos 

permite afirmar que toda prática social é antecedida por eles, uma vez que a partir da sua carga 

semântica, ocorrem as relações de interação e troca de significados. Bem como, é em 

consideração ao contexto em que o texto está situado que são mediados os seus propósitos, 



 

 

P
ág

in
a7

3 

valores ideológicos e intenções, nos permitindo constatar que o processo de produção textual 

está intrinsicamente relacionado com o contexto. 

Ao considerar os estudos desse aspecto, Halliday (1978) aponta, ainda, a existência de 

dois tipos de Contexto. O Contexto de Cultura, que considera todo o sistema semântico da 

língua; e o Contexto de Situação, que se refere ao ambiente imediato em que o texto está sendo 

efetivado. Em outras palavras, o Contexto de Cultura está relacionado às práticas e convenções 

sociais, e o Contexto de Situação faz referência à situacionalidade. 

Dentro do Contexto de Situação, Halliday (1978) menciona a existência de três 

variáveis: Campo (Field), Relações (Tenor) e Modo (Mode). O campo, corresponde ao evento 

ou ação que está acontecendo com os participantes envolvidos. As relações, dizem respeito ao 

grau de controle que um participante desempenha sobre o outro, representando assim se há ou 

não hierarquia entre eles, assim como também o grau de formalidade e de distância social. Por 

fim, o modo trata do papel da linguagem (constitutiva, auxiliar/suplementar) em relação ao 

meio utilizado, e do compartilhamento entre participantes (dialógico ou monológico), do canal 

(gráfico ou fônico) e do meio (falado – com ou sem contato visual, ou escrito). 

As metafunções da linguagem, citadas anteriormente, conectam-se diretamente às variáveis 

do contexto de situação. A variável relações é realizada na língua pela metafunção interpessoal, o 

modo é realizado à metafunção textual, e o campo é realizado pela metafunção ideacional.  

Na léxico-gramática o sistema que estuda a manifestação dos significados interpessoais é 

denominado sistema de MODO (MOOD). O estudo se dá especificamente pela forma como os 

falantes e escritores constituem orações para interagir uns com os outros, sendo a oração vista como 

troca. Na Gramática Sistêmico-Funcional existem dois papéis essenciais de fala: dar e solicitar. 

Nessa perspectiva, o falante/escritor, enquanto agente, está realizando algo para si além de solicitar 

algo de seu ouvinte/leitor. Nessa interação, são possíveis dois tipos de valores a serem trocados: as 

informações ou bens e serviços. Na troca de bens e serviços, a linguagem é utilizada para influenciar 

o comportamento de alguém, sendo então constituída como instrumento da ação. Quando usada 

para a troca de informações, a língua configura na oração a forma de uma Proposição (Proposition). 

Essa Proposição se configura na forma de algo sobre a qual pode-se argumentar, negando, 

afirmando, colocando-a em dúvida. Quando usada para trocar bens e serviços a oração não pode 

ser argumentada. Nesse caso é chamada de Proposta (Proposal).  

Quanto à metafunção textual, a oração é vista como mensagem que se realiza na léxico-

gramática por meio da Estrutura de Informação (Information Structure) e Estrutura Temática 

(Thematic Structure). De forma quase que intuitiva, o ser humano organiza o que vai dizer ou 

escrever de forma a facilitar a compreensão pelo ouvinte ou leitor. Assim, a linguagem pode 
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ser totalmente organizada, mas também espontânea. Na Estrutura de Informação, o elemento 

Dado (Given) é de conhecimento e compartilhamento mútuo entre interlocutores, constituindo-

se do que é previsível pelo contexto; enquanto o elemento Novo (New) consiste não somente 

no que é desconhecido e imprevisível para o ouvinte/leitor, mas também no que não é 

recuperável a partir do discurso precedente. Na Estrutura Temática há uma relação semântica 

entre essas duas estruturas, entretanto seus elementos nem sempre coincidem. O Tema (Theme) 

constitui o que o falante escolhe como início de seu enunciado, isto é, como ponto de partida 

da mensagem. O Rema (Rheme) é tudo o que vêm após o Tema. Logo, Tema-Rema diferencia-

se de Dado-Novo nesses aspectos quanto à orientação do falante ou ouvinte, respectivamente. 

A metafunção ideacional da linguagem, a qual focalizamos neste artigo, expressa-se 

através das atividades empíricas, sejam elas em uma esfera material ou imaterial. Segundo 

Halliday & Matthiessen (2014), as experiências exteriores, ou seja, aquelas que compreendem 

o mundo material, se expressam na forma de ações ou eventos, enquanto que os atores agem 

direta ou indiretamente sobre as coisas. Já as experiências interiores são constituídas de 

memórias, reflexões, reações e estados de espírito que se verificam no nível da consciência dos 

indivíduos. O campo, ou seja, as atividades humanas que se realizam no (e realizam o) mundo, 

relacionam-se diretamente com a perspectiva experiencial, fruto dos aspectos léxico-

gramaticais materializados através do Sistema de Transitividade (Transitivity System) (FUZER 

& CABRAL, 2010).  

 

2.1 Sistema de Transitividade 

 

Diferentemente da tradição gramatical, a Transitividade na Gramática Sistêmico-

Funcional (GSF) não se restringe à relação do verbo com seus complementos. Compreende a 

descrição da oração de forma sistêmica através de elementos como Processos (Processes), 

Participantes (Participants) e Circunstâncias (Circumstances). Para Halliday & Matthiessen 

(2014), a Transitividade constitui um sistema de relação entre componentes que formam uma 

figura (figure). Essas figuras caracterizam-se por um processo e um participante, ou seja, aquele 

que faz o quê; além de envolverem também, eventualmente, circunstâncias associadas ao 

processo, como, por exemplo, onde, quando, como e por que.  

Esses processos são representações de eventos, ou seja, fazem parte da experiência humana. 

Por sua vez, essa experiência pode referenciar aspectos do mundo físico-social e do mundo mental. 

Com isso, a representação desses eventos, a nível gramatical, configura-se na forma de figuras que 
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têm os processos como núcleo e, de forma inerente, pelo menos um participante. Adicionalmente, 

as circunstâncias são opcionais.  

Na configuração do Sistema de Transitividade, há três tipos principais de processos; são 

eles: materiais (material), mentais (mental) e relacionais (relational). Segundo Halliday e 

Matthiessen (2014), os processos materiais estão diretamente ligados às representações das 

experiências externas, como as ações e eventos. Os processos mentais remetem às experiências 

internas, como memória, reflexões, reações entre outros. Já os processos relacionais referem-se 

às representações das relações, como identificação e caracterização, ligados aos verbos ser, 

estar, parecer, ter. 

Na fronteira entre esses três principais localizam-se outros três tipos de processos, quais 

sejam: comportamentais (behavioural), verbais (verbal) e existenciais (existential). Esses 

condizem, respectivamente, às representações comportamentais, como as manifestações 

psicológicas e fisiológicas dos seres humanos; as representações de dizeres, como as atividades 

linguísticas dos participantes; e às representações da existência de um participante, o “estar no 

mundo”.  

A seguir, damos ênfase às orações materiais e relacionais, destacando os tipos de 

Participantes a elas associados, e apresentando exemplos retirados do nosso corpus. 

 

2.2 Orações Materiais 

 

As orações materiais são as do fazer e do acontecer. Podem ser classificadas em 

transitivas (transitive), quando envolve dois participantes, denominados Ator (Actor) e Meta 

(Goal), um agindo sobre o outro, como na amostra (1); ou intransitivas (intransitive), nas quais 

a ação do Ator não incide sobre nenhum outro participante, como na amostra (2), a seguir. 

 

Just two hunky men releasing a song on Friday. 
(CNN.com/2019/05/19/entertainment/game-of-thrones-finale)  

 

The company been branching out into robotics (CNN. 

com/2019/05/09/tech/toyota-panasonic-smart-homes) 

Just two hunky men Releasing a song on Friday 

The company  been branching out  into robotics 

Ator Processo Material Meta Circunstância 

 

As orações materiais também se classificam em relação ao tipo de resultado suscitado a 

partir do processo. Nas orações transformativas (transformative) um participante que já existia 

sofre algum tipo de mudança, seja física, espacial, transferência de posse etc. O Ator ou a Meta 
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são modificados e o resultado é a alteração ou troca de algum aspecto do mundo físico. Esse é 

o caso do participante his camera lens, na oração (3), que sofre uma mudança de posição. Os 

verbos que realizam esse processo, são: fechar, amarrar, cortar, esfregar, sujar. 

 

Figueroa turned his camera lens toward another discussion on cosmology. 
(CNN.com/2015/04/07/world/cnnphotos-dancers-atacama-desert-chile) 

 

Figueroa Turned his camera lens toward another discussion on 

cosmology 

Ator Processo Material Meta Circunstância 

 

Já as orações materiais criativas (creative), os participantes passam a existir no mundo, 

sendo gerados durante e como resultado do processo. No excerto (4), por exemplo, cujo 

processo resultou na criação do participante a model smart home outfitted with every Google 

device. Os verbos que podem realizar esse processo são: formar, fazer, emergir, criar, desenhar, 

escrever. 

 

The company set up a model smart home outfitted with every Google device. 
(CNN.com/2018/11/14/tech/google-demo-home) 

 

The company set up a model smart home outfitted with every Google device. 

Ator Proc. Material Meta 

 

Além dos participantes Ator e Meta, já apresentados e exemplificados nas amostras 

retiradas de textos do nosso corpus, Halliday e Matthiessen (2014) apresentam outros tipos de 

participantes que podem ocorrer nas orações materiais. O Escopo (Scope) é o participante que não 

é afetado pelo processo, como é o caso de sex que elabora o próprio sentido do processo na oração 

(5). O Recebedor (Recipient) é o participante que se beneficia de um processo ao receber 

determinado bem, sendo típico das orações materiais transformativas, como por exemplo, to the 

smart home Market no excerto (6). Também o Cliente (Client) é beneficiado pela ação do Ator, 

mas por meio de um serviço que lhe é oferecido, ocorrendo nas orações materiais criativas, como é 

o caso da amostra (7), em que her and Jon Hamm são identificados como Cliente.  

 

Couples are having less sex (CNN.com/2019/05/07/health/couples-sex-study) 

Couples are having Less Sex 

Ator Proc. Material Circunstância Escopo:processo 

 

Smart speakers have given new life to the smart home Market. 
(CNN.com/2018/11/14/tech/google-demo-home) 
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Smart speakers have given new life to the smart home Market. 

Ator Proc. Material Meta Recebedor 

 

 

Pete Davidson brought his mom out on ‘SNL’ and tried to make her and Jon 

Hamm a thing (CNN, available in msn.com/en-us/news/us/pete-davidson-brought-

his-mom-out-on-snl-and-tried-to-make-her-and-jon-hamm-a-thing) 

 

[Pete Davidson] tried to make her and Jon Hamm a thing 

Ator Proc. Material Cliente Meta 

 

2.3 Orações Relacionais 

 

Nas orações relacionais, obrigatoriamente haverá dois participantes inerentes, uma vez 

que a relação entre duas entidades é fato constituidor desse tipo de oração. Elas são importantes 

no âmbito comunicativo, pois são comumente utilizadas na representação de seres em termos 

de características e identidades, colaborando na definição de coisas, estruturando conceitos. 

Essas orações podem ser de três tipos: intensivas (intensive), possessivas (possessive) e 

circunstanciais (circumstantial), e ainda apresentar-se de dois modos diferentes como 

atributivas (attributive) e identificativas (identifying).  

As orações relacionais intensivas caracterizam entidades. Decorrem com os verbos SER 

e ESTAR, e ocasionalmente com PARECER, PERMANECER, FICAR, ANDAR, TORNAR-

SE e etc. Como no exemplo (8), a seguir: 

 

Dom Cobb is a skilled thief. (filmaffinity.com/en/film971380) 

 

Dom Cobb Is a skilled thief 

Portador Processo Relacional Atributivo Atributo  

 

As orações relacionais possessivas expressam posse no relacionamento entre as duas 

entidades, ou seja, uma entidade possui a outra (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Os 

processos possessivos representam propriedade e posse entre os participantes da oração, em que os 

verbos comumente usados são: ter, possuir, envolver e a expressão “ser de”. 

Já quanto ao modo da relação, as orações relacionais podem ser representadas de atribuição 

ou de identificação. As orações relacionais atributivas podem atribuir características comuns aos 

membros de uma classe, em que apresentam quatro características que a distinguem das 

identificativas. A primeira característica versa sobre o grupo nominal que constitui uma classe de 
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coisas e é tipicamente indefinido, podendo ser formado, como elemento principal, através de um 

adjetivo ou um substantivo comum, não podendo ser um pronome ou nome próprio, pois em termos 

gramaticais não constroem classes. A segunda característica lida com a oração relacional principal, 

que possui dois participantes: o Portador (Carrier) e o Atributo (Attribute). O Portador é aquele ao 

qual é atribuída uma característica. Enquanto que o Atributo é a característica que é atribuída ao 

Portador. A terceira característica fala sobre a Atribuição. Nela, emprega-se comumente o verbo 

SER, mas também se usam verbos “ascriptivos” (atributivos), como por exemplo: ESTAR, 

FAZER-SE, FICAR e entre outros. A quarta característica diz que é possível, nesse tipo de oração, 

fazer-se a prova interrogativa, como por exemplo: o quê? Como? Essas orações não são reversíveis, 

uma vez que não é possível inverter a ordem dos participantes sem alterar o sentido. Esse é o caso 

do exemplo (8), anteriormente apresentado. 

Nas orações relacionais identificativas um dos participantes tem uma identidade 

determinada. Elas servem para representar essa identidade única de um ser. Dentre suas 

características principais estão os grupos nominais que são definidos principalmente por substantivo 

comum como elemento principal. Ela possui dois participantes, o Identificado (Identified), que 

recebe a identificação, e o Identificador (Identifier), que atribui uma identidade ao Identificado. O 

verbo comum é o SER, mas também podem ser usados FUNCIONAR, SERVIR, ATUAR, entre 

outros. Alguns desses verbos ainda podem apresentar forma passiva. As orações identificativas, 

diferentemente das atributivas, são reversíveis, ou seja, seus constituintes podem trocar de papéis 

sem causar mudança de significado. Como exemplo de oração relacional identificativa, temos a 

amostra (9), a seguir. 

 

This is the tale of Harry Potter (imdb.com/title/tt0241527) 

 

This Is the tale of Harry Potter 

Identificado Processo Relacional Identificativo Identificador 

 

Em suma, as orações relacionais podem ser classificadas por seus tipos de relação e 

modos de relação. No primeiro, como intensivo, circunstancial e possessivo, e no segundo como 

atribuição e identificação, cada um apresentando suas características inerentes à classificação 

dentro de um sistema semântico-funcional.  

 

3 PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

Na primeira proposta, trazemos duas atividades de análise gramatical, na qual os alunos 

devem identificar na questão de número 1, o Processo Material e seus participantes e na questão 
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2 os alunos devem identificar os componentes das orações relacionais. Nessas questões, 

visamos possibilitar um exercício de aplicação e fixação da nomenclatura, assim como também, 

fazer com que o aluno perceba como são organizados os elementos que compõem as orações 

materiais e relacionais e a mobilidade que podem apresentar dentro da oração.  

 

1) Identifique os processos, participantes e circunstâncias das seguintes orações materiais: 

 

a) ABC has renewed “Grey’s Anatomy” for two more seasons. (CNN.com/2019/05/10/entertainment/greys-

anatomy-renewed-two-seasons) 

b) Sheeran has been posting photos of him and Bieber on his official Instagram account. 
(CNN.com/2019/05/19/entertainment/game-of-thrones-finale) 
c) Pete Davidson brought his mom out on ‘SNL’. (CNN, available in msn.com/en-us/news/us/pete-davidson-

brought-his-mom-out-on-snl-and-tried-to-make-her-and-jon-hamm-a-thing) 
d) These conditions create some striking contrasts. (CNN.com/2015/04/07/world/cnnphotos-dancers-

atacama-desert-chile) 

e) Figueroa photographed a series of religious festivals. (CNN.com/2015/04/07/world/cnnphotos-dancers-

atacama-desert-chile) 

f) The company set up a model smart home. (CNN.com/2018/11/14/tech/google-demo-home) 

g) Smart speakers have given new life to the smart home Market. (CNN.com/2018/11/14/tech/google-demo-

home) 

 

A partir da sinopse de filme Harry Potter, que se encontra abaixo dividido em orações, 

identifique os componentes apenas das orações relacionais. 

 

1 This is the tale of Harry Potter,  

  

2 an ordinary 11-year-old boy serving as a sort of slave for his aunt and uncle 

  

3 who learns that... 

  

4 he is actually a wizard 

  

5 and has been invited to attend the Hogwarts School for Witchcraft and Wizardry. 

  

6 Harry is snatched away from his mundane existence by Rubeus Hagrid, the grounds keeper for Hogwarts, 

  

7 and quickly thrown into a world completely foreign to both him and the viewer. 
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8 Famous for an incident that happened at his birth, 

  

9 Harry makes friends easily at his new school. 

  

10 He soon finds, however, that. 

  

11 the wizarding world is far more dangerous for him than he would have imagined, 

  

12 and he quickly learns that... 

  

13 not all wizards are ones to be trusted.  

 

  

Referência: https://www.imdb.com/title/tt0241527/ 

 

Na segunda proposta exposta aqui, que visa trabalhar os Processos Materiais e 

Relacionais, trazemos uma atividade de análise textual que apresenta um trecho de uma notícia 

(texto 1) sobre a possibilidade de o café fazer bem para a saúde, na qual o autor dá dicas de 

como melhor usufruir disso; além de uma sinopse (texto 2) de um filme nacional chamado 

Bacurau (2019). 

 

Leia o trecho de uma notícia online retirada do site da CNN e responda as questões. 

 

TEXTO 1 (https://www.cnn.com/2017/09/29/health/coffee-healthy-food-drayer/index.html) 

 

“1) Add low-fat milk and skip the cream. Cream contributes about 50 calories and 3 grams of saturated 

fat per tablespoon. Low-fat milk has fewer calories and will help to offset calcium losses (a tablespoon 

has only 6 calories, but 19 milligrams of calcium). 

2) Avoid sugar in your coffee. A teaspoon of sugar contains 16 calories. It may not sound like much, but 

if you add two teaspoons to your brew and drink a few cups per day, the calories add up. 

3) Choose filtered coffee if you have high cholesterol. Unfiltered coffee, like the kind made from a French 

press, retains compounds known as cafestol and kahweol, which may contribute to increased cholesterol 

levels in some people. 

4) If you have trouble falling asleep, it’s best to avoid coffee and all sources of caffeine in the evening 

or close to bedtime.” 
 

a) Identifique e classifique os processos. 

b) Identifique e classifique os participantes. 

c) Destaque os tipos de processos mais recorrentes. 

d) Justifique a recorrência desse tipo de processo nesse gênero. 
 

https://www/
https://www.cnn.com/2017/09/29/health/coffee-healthy-food-drayer/index.html
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Na questão 3, o estudante deve fazer a análise da Transitividade do texto apresentado. 

Primeiramente, deve-se identificar (sublinhando ou circulando) os processos presentes nos 

textos, e na sequência, identificar a sua classificação dentre os processos: Materiais, Mentais, 

Relacionais, Verbais, Comportamentais ou Existenciais. 

No segundo item, após identificar a que classe esses processos fazem parte, o estudante 

deve identificar os participantes, de acordo com a denominação do seu tipo de processo. Por 

exemplo, se o processo for material, o estudante deve identificar os participantes desse tipo de 

processo, no caso, Ator, Meta, Escopo, Recebedor e Cliente. 

No terceiro item, após todo esse processo de identificação e classificação dos processos e 

participantes, o estudante deve identificar qual aparece em maior evidência, que no caso do texto 

em análise, trata-se dos processos materiais. E depois, no quarto item, o estudante é levado a refletir 

e justificar a que se deve a maior presença desse tipo de processo nesse gênero. Sabemos que os 

gêneros podem comportar a presença de outros gêneros em sua composição. No caso em questão, 

o trecho da notícia reproduzido na atividade assume a forma de uma receita culinária, que por tratar-

se de um gênero do tipo instrucional, tende a utilizar muitos processos materiais, uma vez que o 

propósito do texto é instruir o leitor a agir sobre ingredientes e instrumentos de cozinha de modo a 

criar as receitas. Assim, essa atividade, visa fazer o aluno analisar e perceber que os tipos de 

processos encontrados nos textos podem variar de acordo com o gênero em que ele está situado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em busca de um ensino pautado na funcionalidade da língua, possibilitando ao aluno 

uma aprendizagem mais situada, fizemos uso de gêneros textuais que circulam em seus 

contextos, como notícias online e sinopses de filmes, que estão disponíveis de forma online, 

permitindo seu acesso. 

Desse modo, trouxemos duas atividades de análise gramatical, na qual os alunos devem 

identificar o Processo Material e seus participantes e identificar os componentes das orações 

relacionais. Nessas questões, visamos possibilitar um exercício de aplicação e fixação da 

nomenclatura, assim como também, fazer com que o aluno perceba como são organizados os 

elementos que compõem as orações materiais e relacionais e a mobilidade que podem 

apresentar dentro da oração. Em seguida, propusemos uma atividade de análise textual, visando 

fazer com que o aluno, ao examinar a Transitividade, perceba que os tipos de orações que 

compõem determinado texto podem refletir o propósito do gênero em que ele está situado. 
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Assim, a partir do contato com as categorias e propostas de análise linguística 

desenvolvidas a partir da GSF, podemos afirmar que aprendizes de língua inglesa têm a 

possibilidade de conhecer uma orientação de estudo gramatical que se volta para o sentido e 

para os aspectos semânticos, pragmáticos e discursivos dessa língua. 
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ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE TEXTO NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO: 
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RESUMO 

 
A preparação dos estudantes para encararem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

especialmente no que se refere à prova de redação, tem imposto aos professores do Ensino Médio uma 

rotina árdua de trabalho em sala de aula com a produção escrita. A análise dessas produções tem 

demonstrado que há muitos aspectos que precisam ser mais sistematicamente trabalhados pelos 

professores, visando a elevação da competência para a produção de um texto que atenda aos objetivos 

propostos na tarefa de preparar os alunos para a prova de Redação do ENEM. Nesse contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo refletir sobre a escrita dos alunos no que se refere à progressão temática de 

seus textos, especialmente no tocante ao uso de duas estratégias de referenciação: encapsulamento e 

recategorização. Para tanto, tomamos como base os postulados defendidos por Marcuschi (2008), 

Cavalcante (2016), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Koch (1999, 2014), Koch, Morato e 

Bentes (2017), dentre outros. Como metodologia, tem-se uma pesquisa com abordagem qualitativa, com 

procedimentos descritivos e analíticos e de natureza aplicada. Como resultado, observou-se que os textos 

dos alunos apresentam problemas quanto ao uso de encapsulamentos e recategorizações nos processos 

de retomadas de referentes textuais visando garantir a progressão das ideias para a concretização do 

projeto de dizer do aluno/autor. Para concluir, apontamos a necessidade de o professor refletir sobre a 

escrita dos alunos apontando aspectos a serem melhorados no que se refere à progressão das ideias no 

texto, individualizando tais aspectos para trabalhar com os discentes, mas sem perder de vista o sentido 

global do texto, além de explorar o contexto em que se dá a produção, uma vez que os sentidos são 

construídos por autor e leitor no processo de interação. 

 

Palavras-chave: Referenciação. Texto. Escrita. Recategorização. Encapsulamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As atividades de produção escrita no âmbito do ensino médio têm se pautado, dentre 

outros objetivos, pela preparação dos alunos visando seu sucesso na prova de redação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma vez que a redação pode contar até 1000 pontos na 

avaliação, o que contribuirá para que o candidato alcance o objetivo pretendido que, via de 

regra, tem sido o ingresso no ensino superior em universidades públicas ou particulares do país. 

Essa preparação passa obrigatoriamente pela capacidade do professor em analisar as 

produções escritas dos alunos, identificar e interpretar os problemas apresentados por estes no 

processo de escrita e transformar tal interpretação em ação pedagógica, visando contribuir 
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efetivamente para a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes diante das atividades 

de escrita de textos. 

Ações pedagógicas com esse objetivo se justificam pelos resultados alcançados pelos 

candidatos nas provas de redação do ENEM ano após ano, em que se verifica um número muito 

pequeno de textos avaliados com nota máxima. Tal situação denota uma falta de preparação 

dos alunos para produzir um texto que atenda plenamente aos requisitos cobrados nesse 

processo avaliativo ao mesmo tempo que reclama da escola de ensino médio uma atuação mais 

efetiva e eficaz do professor na preparação dos alunos. 

Para tanto, importa mencionar as atividades de produção propostas pelo professor que 

devem proporcionar aos alunos momentos de planejamento e realização da escrita seguidos de 

momentos de leitura e reescrita, considerando-se os contextos de produção, circulação e 

recepção dos textos, visando à realização de um projeto de dizer do aluno, e encarando o 

interlocutor como um sujeito coprodutor do sentido, conforme a visão de Koch (2011. p. 13), 

quando afirma que “o texto é um evento sociocomunicativo, que ganha existência dentro de um 

processo interacional”, ou seja, todo texto é resultado de uma coprodução entre os 

interlocutores. 

Partindo dessas considerações, percebemos que o texto, mais especificamente o 

dissertativo argumentativo, objeto de reflexão do presente trabalho, para que possa cumprir com 

o seu papel de ato interacional, precisa apresentar uma ideia/tese e traçar argumento na defesa 

dessa ideia trilhando um caminho para se chegar a uma conclusão, ou seja, o processo de escrita 

deve se dar de modo a atender a um plano de texto, o qual, segundo Adam (2011, p. 234) pode 

ser composto da seguinte sequência: “tese anterior – dados/fatos – argumentos/apoio – 

conclusão/nova tese.” 

Nesse sentido, o presente parte de uma inquietação docente a partir da análise de textos 

produzidos por alunos do ensino médio por ocasião de atividades propostas em sala de aula nas 

quais se observam vários aspectos a serem melhorados. Ao mesmo tempo, objetivamos com o 

presente trabalho refletir sobre a escrita dos alunos, analisando como eles organizam as ideias 

no texto através do uso das estratégias de recategorização e encapsulamento. Para tanto, 

organizamos o trabalho da seguintes forma: partimos desta introdução onde apresentamos o 

conceito de texto e algumas considerações sobre o trabalho com a escrita no contexto escolar. 

No segundo ponto discutimos o conceito de encapsulamento e sua importância para a 

organização das ideias no texto. No terceiro ponto apresentamos o conceito de recategorização 

e como esta estratégia pode contribuir para a tessitura textual e, finalmente, trazemos algumas 

considerações a título de conclusão. 
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No ponto seguinte, falaremos sobre o encapsulamento e como esta estratégia é 

importante para a organização e progressão das ideias no texto.   

 

2 ENCAPSULAMENTO  

 

O encapsulamento refere uma estratégia textual que tem como função resumir uma 

porção anterior ou posterior do texto. Esta porção varia de tamanho, podendo ir de uma frase a 

um parágrafo inteiro e está a serviço da construção de um projeto de dizer por parte do autor, 

por meio de estratégias de sintetização de fragmentos “esparsamente difundido no cotexto”, ao 

mesmo tempo em que pode apresentar caráter axiológico e se alinha ao propósito comunicativo 

do autor, conforme apontado por Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 80): 

 

Por retomarem um referente não expresso, mas sim esparsamente difundido 

no cotexto, e, em seguida, nomearem tal referente implícito, as anáforas 

encapsuladoras exercem funções argumentativas decisivas para o projeto de 

dizer de cada enunciador, no momento em que busca o melhor modo de 

designar, de sintetizar, parafraseando um ponto de vista (e, consequentemente, 

rebatendo outros ditos ou não).  

 

O encapsulamento não tem como função somente resumir um fragmento do contexto, 

mas fazê-lo de forma adequada e alinhada ao projeto de dizer do autor, uma vez que esta 

estratégia contribuirá para a construção de uma orientação argumentativa e para o 

estabelecimento do fio condutor do texto ao passo que retoma ideias já materializadas no 

cotexto e sinaliza para o acréscimo de outras que contribuirão para a construção do ponto de 

vista pretendido. 

Trazemos o excerto 1, abaixo, retirado de um texto produzido por aluno do ensino médio 

de uma escola pública estadual do interior do Ceará, que mostra um exemplo de 

encapsulamento em textos escritos. 

 

Funcionando conforme a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a qual 

afirma que todo corpo tende a permanecer em repouso até que haja uma força 

suficiente sobre ele, os crimes de pedofilia infantil no âmbito virtual 

tornaram-se frequentes, devido à falta de políticas efetivas do governo no 

monitoramento de plataformas digitais que zelem pela segurança dessa 

parcela. Portanto, é necessária uma força do governo para mudar essa 

realidade. 

 

No exemplo acima observamos que a expressão “essa realidade” (demonstrativo + SN) 

foi usada com o objetivo de sumarizar uma parte anterior do texto, ao mesmo tempo em que 



 

 

P
ág

in
a8

6 

aponta para uma possível retomada desse referente, agora sob esse novo rótulo, como tema do 

parágrafo seguinte. 

No entanto, da forma como o texto está organizado, percebemos que há duas porções 

que funcionam como concorrentes à sumarização pelo termo “essa realidade” que são a 

frequência dos crimes de pedofilia no âmbito virtual e a falta de políticas de monitoramento de 

plataformas digitais. Em casos como este, é necessário que o professor crie condições em que 

o aluno possa reler o seu texto e verificar a sua intenção comunicativa relacionando-a ao que 

ele efetivamente conseguiu materializar no cotexto. Isso contribuirá para que o aluno 

desenvolva as habilidades com a escrita em contextos diversos e com objetivos variados. 

Quanto à estrutura, essa forma de retomada de referentes textuais encontra explicação 

na visão de Conte (2017) ao afirmar que o encapsulamento realiza-se por meio da estrutura 

(Determinante demonstrativo + sintagma nominal), ao que se seguem argumentos que visam 

convencer o leitor sobre a tese defendida no texto. 

Para Koch (2014) o encapsulamento não tem como função somente rotular uma porção 

anterior ou posterior à sua ocorrência no cotexto. Além disso, essa estratégia desempenha 

também as seguintes funções de refocalização e predicação de referentes, além de proporcionar 

e realizar a progressão das ideias no texto em função de um objetivo comunicativo. Ao 

desempenhar tais papéis, a rotulação também marca a orientação argumentativa do texto, uma 

vez que essa ação não se dá de forma neutra, mas argumentativamente orientada, partindo, 

inclusive, da escolha das porções a serem rotuladas. O excerto 2, abaixo, mostra como o aluno 

consegue realizar esse processo através da expressão “essa crise”. 

 

O Brasil ocupa a quarta posição na população carcerária mundial conforme 

informações do Sistema Integrado de informações Penitenciárias (Infopen) 

do Ministério da Justiça. Os maiores contribuintes dessa crise é a ausência 

de uma educação básica de qualidade e condições precárias entre presos. 

 

Observamos neste excerto que o texto realiza os seguintes movimentos referenciais: 

refocalização/retomada da informação de que o Brasil tem a quarta maior população carcerária 

do mundo; predicação dessa informação caracterizando-a como “crise”; e indícios da orientação 

argumentativa que vai ser adotada no desenvolvimento do texto, ao encarar tal situação como 

crise, ou seja, um problema para o governo que não consegue diminuir tal população, e terá que 

buscar estratégias políticas para tal; e para a sociedade que terá que arcar com as despesas do 

sistema carcerário. Além disso, a palavra crise sinaliza o viés argumentativo que vai ser adotado 

na construção do discurso. 
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Koch (2014), aponta que esses rótulos têm algumas funções textuais discursivas, 

desempenhando, ora uma função cognitiva em que, ao rotular uma porção anterior, o emissor 

constrói um novo referente textual que se prontifica a receber novas predicações; ora uma 

função de organizador textual que serve como um elemento que funciona como um sumarizador 

de ideias aparentemente desconexas na estruturação de um texto; outras vezes, ainda, o rótulo 

assume uma função de orientação argumentativa quando sumariza uma porção anterior do 

texto, atribuindo-lhe uma função axiológica, ou seja, de um termo que, ao mesmo tempo em 

que retoma determinada porção anterior do texto, manifesta também uma noção de valor, seja 

no aspecto positivo, seja no aspecto negativo, como se observa no excerto 3 abaixo. 

 

Funcionando conforme a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a qual 

afirma que todo corpo tende a permanecer em repouso até que haja uma força 

suficiente sobre ele, os crimes de pedofilia infantil no âmbito virtual 

tornaram-se frequentes, devido à falta de políticas efetivas do governo no 

monitoramento de plataformas digitais que zelem pela segurança dessa 

parcela. Portanto, é necessária uma força do governo para mudar essa 

realidade. Apriori, a negligência governamental impulsiona o imbróglio. 

 

Observamos neste fragmento que o uso do termo imbróglio denota uma avaliação 

negativa a respeito da posição governamental diante do problema apresentado no texto, 

apontando ao mesmo tempo, que o texto seguirá esse discurso de crítica à atuação do governo 

em relação ao problema. 

Seguindo essa mesma compreensão a respeito do funcionamento do encapsulamento, 

Conte (2017, p. 177) define:  

 

O encapsulamento anafórico é um recurso coesivo pelo qual um sintagma 

nominal funciona como uma paráfrase resumitiva de uma parte precedente do 

texto. O sintagma nominal anafórico é construído com um nome geral com 

um núcleo lexical e tem uma clara preferência pela determinação 

demonstrativa. Pelo encapsulamento anafórico, um novo referente discursivo 

é criado sob a base de uma informação velha; ele se torna o argumento de 

predicações posteriores. Como um recurso de integração semântica, os 

sintagmas nominais encapsuladores rotulam porções textuais precedentes; 

aparecem como pontos modais no texto. Quando o núcleo do sintagma 

nominal anafórico é axiológico, o encapsulamento anafórico pode ser um 

poderoso meio de manipulação do leitor. Finalmente, o encapsulamento 

anafórico pode também resultar na categorização e na hipostasiação de atos 

de fala e de funções argumentativas no discurso.  

 

Podemos entender o encapsulamente, conforme defendido por Conte (2017) como o 

“ponto-cruz” que serve para “amarrar” as porções textuais, contribuindo para a manutenção 



 

 

P
ág

in
a8

8 

tópica e para a progressão das ideias, além de servir como base para a construção da orientação 

argumentativa tendo em vista os objetivos pretendidos com o texto.  

Visão semelhante é apresentada por Cavalcante, (2017) quando defende que o 

encapsulamento, ao mesmo tempo em que resume partes cotextuais, funciona também como 

uma estratégia de encadeamento das ideias na materialidade textual, retomando e atualizando 

referentes que argumentativamente se alinham ao projeto de comunicação, ou seja, é uma forma 

de reavivar no texto aqueles elementos que assumem um peso semântico mais alinhado com a 

construção do ponto de vista do autor. 

Além do encapsulamento, temos ainda a recategorização que é usada com o objetivo, 

dentre outros, de orientar argumentativamente o discurso do autor diante dos elementos que 

compõem o texto, inclusive com comportamento muito parecido com a rotulação na 

materialidade textual, conforme se verá a seguir. 

 

3 RECATEGORIZAÇÃO  

 

Uma vez que o objeto de discurso é introduzido no texto, ele passa por atualizações 

através de retomadas que visam garantir o fio condutor do texto. E nesse processo de retomadas 

de referentes, o autor vai fazê-lo realizando predicações que estejam alinhadas ao seu projeto 

de dizer. 

Nesse sentido, portanto, o autor vê-se diante de duas tarefas que devem ser observadas 

nesse processo. A primeira refere-se a qual ou quais referentes retomar e sobre os quais vai 

construir a sequência textual. A segunda, refere-se ao ponto de vista adotado quando da 

atualização desses objetos de discurso. O viés adotado pelo autor deverá sempre estar alinhado 

ao seu projeto de dizer, o que significa que esses movimentos linguísticos não acontecem de 

forma neutra, mas discursivamente orientados, levando-se em conta os objetivos da interação. 

O excerto 4 abaixo mostra uma recategorização por meio de uma expressão que não visa 

somente a retomada de um referente anterior, mas o faz sob um viés que vai direcionar a 

orientação argumentativa apresentada no texto. 

 

Primeiramente, a internet chegou ao Brasil em 1980 e manteve-se restrita a 

professores e cientistas. No entanto, na idade moderna, esse recurso tornou-

se uma ferramenta interativa de comunicação entre os indivíduos nas redes 

sociais. Contudo, essa acessibilidade comunicativa contribuiu para inúmeros 

crimes como a pedofilia devido ao fácil acesso e comunicação de criminosos 

com crianças nas redes sociais. Nesse sentido, suprir a necessidade da 

atuação de aplicativos inteligentes que visem o monitoramento de dados entre 
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adultos e menores de 18 anos, podendo decifrar conteúdos impróprios para 

a prevenção de possíveis crimes, caso encontrado o app bloquearia a 

comunicação entre ambos... 

 

Neste fragmento o autor introduz o referente “internet” e em seguida vai retomá-lo 

recategorizando-o como “recurso”, depois como “ferramenta interativa” e por fim como 

“acessibilidade comunicativa”, em que busca uma aproximação semântica entre esses termos 

de forma a não fugir do assunto. 

Percebemos que as ideias no texto precisam ser melhor organizadas, o que poderia 

ocorrer, inclusive, com a substituição de alguns termos que possuem sentidos diferentes do 

pretendido pelo autor, como “idade moderna” e a afirmação de que a “internet ficou restrita a 

professores e cientistas” que é colocado de forma generalizada, o que não corresponde aos fatos 

observados na história.  

O professor poderia auxiliar o aluno na reescrita do texto, eliminando palavras que não 

prejudicassem o sentido pretendido por ele, fazendo substituições necessárias, e até mesmo 

diminuindo as recategorizações desnecessária à construção das ideias. Assim, como sugestão, 

o texto poderia ficar com este início: “A internet chegou ao Brasil nos anos 1980 e manteve-se 

restrita a uma pequena parcela da população. Mas nos dias atuais seu uso popularizou-se 

principalmente com o advento das redes sociais que proporcionam a interação entre as 

pessoas, fato este que tem contribuído para o aumento de crimes cibernéticos, dentre eles a 

pedofilia (...)”, inclusive sem recategorização. 

Na sequência do texto, o autor introduz o referente “comunicação” que é recategorizado 

por “dados”, “conteúdos impróprios” e depois repetido como “comunicação”. Nestes casos, 

observa-se que falta ao autor a adoção de uma visão unidirecional na recategorização, uma vez 

que ele utiliza termos (dados e comunicação) como estratégia de retomada que indica uma certa 

neutralidade diante do tema tratado, enquanto que o outro anaforizante (conteúdos impróprios) 

marca uma posição discursiva assumida diante do tema tratado no texto. 

Esta estratégia, ao mesmo tempo em que atualiza um referente textual, o faz através de 

um termo que já traz em si uma carga semântica que vai estar coerente com o ponto de vista 

defendido pelo autor, ao tematizar esses referentes e acrescentar informações sobre eles 

conforme suas intenções. 

Podemos caracterizar a recategorização como uma ressignificação do referente de forma 

a alinhar a interpretação que se faz dele com o objetivo pretendido pelo autor. 

Os limites entre a recategorização e o encapsulamento não estão claramente definidos. 

Mas podemos apontar algumas características que se aproximam mais de uma ou de outra 
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estratégia. Nesse sentido, enquanto o encapsulamento sumariza uma porção anterior ou 

posterior do texto, a recategorização retoma elementos lexicais do cotexto ou do contexto, 

atribuindo-lhes predicações, tematizando-o, ao mesmo tempo em que vai prepara-lo para 

receber informações novas sobre eles, de modo que tais informações vão constituir o novo rema 

do referente construído via recategorização.  

É essa a posição defendida por Lima e Cavalcante (2015), ao definirem a 

recategorização lexical como: 

 
O processo pelo qual os falantes designam os referentes, durante a construção 

do discurso, selecionando a expressão referencial mais adequada a seus 

propósitos. Isso significa que o falante dispõe de uma série aberta de 

expressões para nomear um referente, mas essas expressões podem sofrer 

constantes reformulações, de acordo com as diferentes condições enunciativas 

(LIMA; CAVALCANTE, 2015, p. 296). 

 

Essa definição de recategorização proposta por Lima e Cavalcante vem confirmar que 

o uso dessa estratégia não se dá de forma neutra, mas de acordo com um projeto de dizer, 

exigindo, inclusive, conforme já apontado neste trabalho, uma complexa tarefa por parte do 

autor, tanto na seleção de quais referentes atualizar quanto a sob que viés o fazer de modo a 

conseguir alinhar a organização do texto aos objetivos comunicativos pretendidos. 

Vejamos como o aluno realiza esse movimento de referenciação no excerto 5 abaixo: 

 

Embora haja inúmeros aspectos sociais a serem discutidos na sociedade 

brasileira, o enquadramento relacionado a pessoas com deficiência é algo 

bastante presente. Sendo que incluir é fazer parte de algo, no Brasil, esse 

processo é lento, pois as dificuldades se tornam ainda maiores em espaços 

públicos, bem como também a censura posta pelos demais indivíduos, censura 

essa advinda das limitações da deficiência. 

Essa exclusão de grupos deficientes é presente desde a Idade Média, onde os 

mesmos eram desvalorizados e humilhados pelo fato de suas incapacidades. 

 

Neste fragmento, composto por mais de um parágrafo, o autor usa a expressão “esse 

processo” de forma ambígua, isto é, não deixa claro para o leitor se está retomando “o 

enquadramento relacionado a pessoas com deficiência”, caso que se constituiria em um 

encapsulamento; ou se recategoriza o verbo “incluir”, tendo em vista sua ocorrência dentro do 

mesmo período da expressão anaforizante. 

Na sequência, o autor traz alguns termos pertencentes ao mesmo campo semântico: os 

referentes “dificuldades”, “censura” e “limitações da deficiência” recategorizam referentes 

contextuais, caracterizando a anáfora indireta. Na sequência, o autor utiliza a expressão “essa 
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exclusão” que, pela proximidade semântica, poderíamos dizer que se trata de uma 

recategorização de “censura”, mas que não está claramente dito no texto; em seguida, a 

expressão “grupos deficientes” retoma um referente muito distante no texto, “pessoas com 

deficiência”, o que caracteriza outro problema que precisa ser trabalhado pelo professor em 

sala; e finalmente o termo “incapacidade” que recategoriza “limitações da deficiência” 

colocado no final do parágrafo anterior, imprimindo uma força semântica maior à expressão do 

autor no texto.   

Apesar de não deixar clara a relação entre termos recategorizantes e termos 

recategorizados, o autor adota um discurso que encara a inclusão de deficientes como um 

grande desafio a ser enfrentado pelo governo, ressaltando, inclusive, os preconceitos sofridos 

por tais pessoas. Essa visão é reforçado pelo autor no decorrer do texto, quando aponta as 

dificuldades e a lentidão alinhada à ausência de políticas públicas para tal fim. 

A expressão “Essa exclusão” logo no início do segundo parágrafo parece refletir uma 

intenção do autor em recategorizar o referente “censura”, transformando-o em tema para 

continuar a construção do seu texto. Essa provável intenção dele se alinha ao ponto de vista 

apontado nas recategorizações anteriores que direcionam o discurso para um viés denunciativo 

e de omissão do estado diante dessa problemática. 

Koch, (2003), defende que a recategorização não tem como função somente a retomada 

predicativa de um referente textual, mas está alinhada à construção de um ponto de vista e a 

uma orientação argumentativa pretendida pelo autor, conforme se observa no fragmento 

transcrito acima. 

Endossando esse posicionamento, no que se refere ao aspecto cognitivo-discursivo do 

processo de recategorização, Lima e Cavalcante, (2015) defendem o seguinte:  

 
A recategorização é, por definição, uma alteração nas associações entre 

representações categoriais parcialmente previsíveis, portanto, em nossa visão 

pública de mundo. A menor ou maior desestabilização da categoria em 

mudança é o próprio traço, explícito ou implícito, que define a recategorização 

de um referente, quer tenha ele sido já introduzido no discurso para ser 

transformado, quer não tenha sido e se recategorize apenas mentalmente, no 

próprio momento em que o anafórico remete indiretamente à sua âncora 

(LIMA; CAVALCANTE, 2015, p. 301). 

 

Esse traço de desestabilização apontado por Cavalcante é um dos aspectos que contribui 

para diferenciar a recategorização do encapsulamento, muito embora, nesta estratégia poder-

se-á, por vezes, verificar também uma recategorização. 
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Esse fenômeno contribui para a progressão das ideias no texto numa sequência por 

tematização linear em que o rema de uma primeira frase torna-se o tema da frase seguinte, 

conforme defendido por Guimarães (2013). Ideia esta que é reforçada por Lima (2009) quando 

afirma que a recategorização não se limita a operações lexicais, mas envolve aspectos de 

natureza referencial, cognitivo, discursivo e interacional, uma vez que é na interação que esse 

fenômeno se concretiza em um processo de construção e reconstrução de referentes, não se 

limitando a operações que se realizam no nível da materialização textual, mas que se inserem 

no nível cognitivo e inferencial, inclusive. Neste sentido, Lima e Cavalcante (op. cit. p. 57) 

propõe que:  

 
a recategorização nem sempre pode ser reconstruída diretamente no nível 

textual-discursivo, não se configurando apenas pela remissão ou retomada de 

itens lexicais; ii) em se admitindo (i), a recategorização deve, em alguns casos, 

ser (re)construída pela evocação de elementos radicados num nível cognitivo, 

mas sempre sinalizado por pistas linguísticas, para evitar-se extrapolações 

interpretativas; iii) em decorrência de (ii), a recategorização pode ter 

diferentes graus de explicitude e implicar, necessariamente, processos 

inferenciais (LIMA; CAVALCANTE, 2015, p. 57). 

 

Percebemos que a recategorização ocorre no nível lexical e no nível conceitual. Neste 

último caso, o texto deve dispor de elementos suficientes para guiar o leitor no processo de 

inferenciação com vista à construção do sentido pretendido pelo autor. Essa estratégia explora 

os conhecimentos partilhados pelos interactantes que vão servir como estratégia de orientação 

no processo de construção de sentido por parte do interlocutor quando do processamento da 

leitura. 

Essas estratégias não referem atividades simples no processo de produção do texto 

escrito. Ao contrário, demandam esforços do autor que deve reunir os referentes que se alinham 

ao seu projeto de dizer e abordá-los sob um viés que seja coerente com seu objetivo, além da 

preocupação de deixar explícitas as orientações necessárias para que o leitor chegue aos 

implícitos e consequentemente ao sentido global pretendido pelo autor.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho com atividades de produção de textos no ensino médio demanda uma 

capacidade do professor em analisar cuidadosamente as produções dos alunos no sentido de 

verificar em quais aspectos eles necessitam de maiores orientações nesse processo de 

desenvolvimento das competência para lidar de forma mais produtiva com a escrita. 
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Dentre as várias estratégias de referenciação, o encapsulamento e a recategorização 

foram objeto de reflexão do presente trabalho. O encapsulamento refere uma sumarização de 

fragmento retrospectivo ou prospectivo da materialidade textual, abrangendo porções variadas, 

indo de uma frase a um parágrafo inteiro, ou até mesmo de um fragmento não materializado, 

mas autorizado pelo contexto, quando da exploração dos conhecimentos partilhados entre 

enunciador e enunciatário. 

Ao analisar textos produzidos por alunos do ensino médio no cotidiano da sala de aula, 

verificamos que essas estratégias estão presentes mas apresentam problemas de clareza na 

relação entre termos referentes e termos referidos, problemas estes que precisam ser 

conhecidos, sistematizados e trabalhados pelo professor a partir da análise da escrita dos alunos. 

As estratégias analisadas refletem um processo complexo na produção textual, uma vez 

que não está em jogo apenas a retomada ou a sumarização de referentes, mas toda uma estratégia 

argumentativa e de organização do texto que vai exigir do aluno habilidades na escolha de quais 

referentes materializar no texto, além de predicações que se mostrem mais alinhadas ao seu 

objetivo comunicativo, à construção de uma orientação argumentativa e finalmente ser capaz 

de orientar a recorrência ao contexto para realizar as retomadas autorizadas pelos implícitos. 

Observamos, por fim, que a abordagem sistemática desse assunto em atividades de 

produção escrita contribuirão para que o aluno desenvolva as habilidade de manuseio dos 

elementos linguísticos de forma eficaz e alinhada à construção de um projeto de dizer, que deve 

se manifestar na elaboração de um texto e que atenda plenamente a uma situação específica de 

comunicação. Tal competência, certamente, é necessária não apenas para o ambiente escolar, 

mas também para o exercício da cidadania em um contexto que demanda a cada dia 

competências mais apuradas de interpretação de situações e de busca pela garantias dos direitos 

sociais. 

Finalmente, a reflexão aqui realizada não tem a pretensão de esgotar os questionamentos 

sobre o assunto, mas tão somente servir com um pontapé para estudo mais apurados de um dos 

temas que são muito caros à linguística do texto. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo abordar os principais conceitos e pressupostos de duas vertentes 

funcionalistas, a saber, a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), rotulação essa que foi 

atualizada, no Brasil, pelo grupo de estudos Discurso & Gramática e a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF). A primeira, também chamada de Linguística Cognitivo-Funcional, se caracteriza pelo 

entrelaçamento dos estudos dos representantes de duas outras correntes, a Linguística Funcional de 

vertente norte-americana e a Linguística Cognitiva. A segunda tem como destaque o linguista Halliday, 

que na obra © Introduction to Functional Grammar elucida que sua gramática é de natureza funcional, 

pois se trata de uma investigação que aborda o uso da língua, além de compreender que os componentes 

dos significados são funcionais, havendo, assim, três funções da linguagem, a ideacional, a interpessoal 

e a textual. E para concretizarmos nosso objetivo, realizamos uma pesquisa de cunho bibliográfico, 

almejando apresentar ao leitor as correntes funcionalistas supracitadas. Para tanto, utilizamos as 

considerações de Halliday e Mathiessen (2014), uma das referências base da LSF, Fuzer e Cabral (2014), 

importantes divulgadoras da LSF, bem como Gouveia (2008), que representa um dos comentadores 

destaques da LSF no Brasil. No que diz respeito à LFCU, contamos com as contribuições de Furtado da 

Cunha; Bispo; Silva (2013), Givón (2001), Dubois e Votre (2010), Ferrari (2011), Thompson e Hopper 

(2001), Hopper; Traugott (1993).   

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Linguística Funcional Centrada no Uso. Linguística Ssistêmico-

Funcional.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O funcionalismo compreende a língua como um instrumento de interação social, que 

por meio dela estabelecemos distintas relações comunicativas, cada qual conforme as 

exigências da situação de uso. Cabendo salientar que existem várias vertentes funcionalistas, a 

saber, dentre elas a sistêmico-funciona, a cognitivo funcional ou Linguística Funcional 

Centrada no uso e a discursivo-funcional. Elas se distinguem pelas abordagens teóricas, temas 

que investigam, dentre outras particularidades. Todavia, trataremos, aqui, apenas da vertente 

inglesa, a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e da vertente da norte-americana e cognitiva, 

a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), rotulação essa que foi atualizada, no Brasil, 

pelo grupo de estudos Discurso & Gramática. 
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Para tratarmos da LSF, tomamos por principais bases teóricas Halliday e Matthiessen 

(2014), Gouveia (2009), Fuzer & Cabral (2014). Respaldados nestes estudiosos, realizamos 

uma pesquisa de cunho bibliográfico para elucidarmos os principais conceitos e pressupostos 

de tal linguística, que vê a língua como uma rede de sistemas, e sistema da linguagem 

desempenha funções dentro do texto. Ela aborda a linguagem envolvendo o indivíduo, o 

contexto e a pretensões envolvidas na situação comunicativa.  

Conforme a LSF, ao falarmos/escrevermos um texto realizamos seleções para nos 

adequarmos ao contexto e produzir uma semântica consoante à pretensão dos objetivos de 

interação, sendo os sentidos construídos de acordo com este conglomerado de fatores: sujeito, 

o contexto e a pretensões. 

 

2 A LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

 

A Linguística Funcional Centrada no Uso é uma abordagem que defende o tratamento 

da linguagem ou fenômeno linguístico, no âmbito da interação, não somente como processo, 

mas como produto da atividade sociocultural. Levando em consideração os estudos das duas 

correntes das quais ela resulta, no caso, a Linguística Funcional Norte-americana e a Linguística 

Cognitiva, a teoria mescla dois pontos: i: analisa a língua do ponto de vista linguístico e 

extralinguístico, na vertente norte-americana, em que a “gramática é compreendida como uma 

estrutura em constante mutação/adaptação, em consequências das vicissitudes do discurso”, 

considerando, portanto, uma simbiose entre discurso e gramática, e ii: o comportamento 

linguístico como capacidades cognitivas, ligadas, entre outros fatores, a experiência humana 

nos contextos de atividades individuais, sociointeracionais e culturais, em que “a gramática é 

vista como representação cognitiva das experiências dos indivíduos com a língua, portanto pode 

ser afetada pelo uso linguístico.” (FURTADO DA CUNHA, 2013). 

Falaremos, agora, sobre alguns pressupostos que são advogados pela LFCU: 

iconicidade; marcação e contrastividade; informatividade e perspectivação; categorização e 

prototipicidade; plano discursivo e saliência perceptual; encadeamento (Chunking) e analogia; 

projeções metafóricas e metonímicas.  

A iconicidade é entendida como a correlação natural entre forma e função, entre o 

código linguístico (expressão) e seu significado (conteúdo). Nesse sentido, os teóricos 

funcionalistas defendem a ideia de que a estrutura da língua reflete, de algum modo, a estrutura 

da experiência.  

Ainda sobre a iconicidade, Givón (1984) elenca três subprincípios importantes:  
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i: o subprincípio da quantidade, estabelecendo que a quantidade de informação está 

relacionada com a quantidade de forma, ou seja, quando maior o número de informação, maior 

o número de forma. Reforçando a ideia de que a estrutura gramatical reflete o conceito que ela 

expressa;  

ii: o subprincípio da proximidade, que indica que quanto mais próximos cognitivamente 

os conteúdos estiverem, mais integrados estarão no plano da codificação, o que está 

mentalmente próximo, coloca-se sintaticamente próximo;  

iii: subprincípio da ordenação linear, que se caracteriza por dois aspectos: a) a 

informação mais importante (tópica) tende a ocupar o primeiro lugar em que a ordem dos 

elementos informa o grau de importância para o falante, e b) a ordem das orações no discurso 

obedecem a sequencialidade cronológica das ações. Dito de outro modo, esse subprincípio 

enfatiza que quanto mais importante, previsível e temática for uma informação, maior será a 

tendência dela ser colocada ou localizada no início do enunciado.  

A marcação é um princípio herdado da linguística estrutural desenvolvida pela Escola 

de Praga. Esse princípio enfatiza a distinção entre categorias marcadas e não marcadas das 

estruturas linguísticas, seja ela fonológica, morfológica ou sintática, em um contraste 

gramatical binário. Givón (2001) aponta três características para diferenciar categorias 

marcadas de categorias não-marcadas: i) complexidade cognitiva em que as categorias que são 

mais marcadas tendem a ser mais complexas em termos de esforço mental do que as categorias 

não-marcadas; ii) complexidade estrutural em que a estrutura marcada tende a ser mais 

complexa ou maior que a não-marcada correspondente; iii) distribuição de frequência em que 

a categoria marcada tende a ser menos frequente que a categoria não-marcada.  

Estreitamente veiculada ao princípio da marcação, temos a contrastividade, que diz 

respeito à seleção dos itens de que o falante escolhe dentro de um conjunto de possibilidades. 

A opção do falante em marcar linguisticamente a seleção desses itens recorre a alguns 

mecanismos de relevo como o traço prosódico e a ruptura com a forma convencional e de 

ordenação sintática, o que causa uma certa quebra de expectativa  

Com relação à informatividade, esta relaciona-se ao conteúdo informativo que os 

interlocutores, no momento da interação, compartilham ou supõem compartilhar. Segundo 

Cunha, Bispo e Silva (2013, p. 28) “a categoria de informatividade tem a ver não apenas com 

o conteúdo semântico em si [...] mas também com o monitoramento da dosagem de informação, 

da sua organização sequencial e da forma expressiva como é perspectivado”. Associado ao 

princípio da informatividade temos a perspectivação que diz respeito à focalização de aspectos 

específicos de uma cena, por exemplo, no momento de relatar um acontecimento ou descrever 
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uma determinada situação, o usuário da língua faz escolhas de um elemento particular como o 

ponto de vista a partir do modo como esse evento foi comunicado.  

Outro princípio importante para LFCU diz respeito à categorização e à prototipicidade, 

incluídas no âmbito do processamento do domínio cognitivo, em que categorias perceptuais de 

vários tipos são criadas a partir da experiência humana, independente da língua. A 

categorização, em particular, no domínio linguístico, volta-se para as semelhanças ou 

identidade que ocorre quando palavras (ou sintagmas) e as partes componentes não são apenas 

reconhecidas, como também associadas a representações armazenadas.  

A Teoria dos Protótipos considera as categorias não como estruturas definidas, mas 

como estruturas de atributos, ou seja, de traços graduáveis. Por exemplo, na categoria de “ave”, 

os representantes centrais devem ter as seguintes propriedades: ter bico; ter duas asas, ter dois 

pés, ter pernas, poder voar e colocar ovos. Porém, nem todos os membros desta categoria 

possuem todos esses traços. Desse modo, animais tais como a galinha, pardais, avestruz e 

pinguins fazem parte dessa categoria.  

Podemos, ainda, pensar sobre essa representação da categoria prototípica estar 

relacionada ao contexto, a exemplo da categoria “felino”. Dependo de onde estivermos, essa 

categoria poderá variar. Por exemplo, se estivermos falando do Brasil, mais especificamente na 

região urbana, podemos considerar o “gato” como o exemplar mais prototípico desta categoria. 

Contudo, já em regiões de ambientação mais natural, como o Amazonas, a onça seria eleita o 

elemento mais prototípico desta categoria. Em se tratando de outra localidade, como a África, 

animais como tigres ou leões seriam os representantes prototípicos mais fortes desta categoria.   

Salientamos também que além de categorizarmos o universo físico e social, nós também 

categorizamos a língua. Segundo Thompson e Hopper (2001, p. 48), as “categorias são 

formadas pelos mesmos tipos de processos que as categorias diárias, todas passam por um 

processo constante de organização cognitiva, destilação e generalização de encontros 

frequentes na vida diária”, uma vez que o falante sabe o que fazer ou como reagir quando se 

depara com uma nova instância.  

Já a noção de plano discursivo e saliência perceptual está relacionada aos conceitos e 

dimensões de figura e fundo, portanto, à organização estrutural do texto. Compreende-se por 

figura as entidades que aparecem em primeiro plano, referindo-se às informações centrais que 

são percebidas com mais facilidade e nitidez, já o fundo diz respeito às partes periféricas ou de 

menos destaque que são menos aparente e perceptíveis.  

Sobre o encadeamento (chunking) e analogia, sabe-se que estes são outros dois 

processos cognitivos de domínio geral envolvidos na configuração linguística. No plano 
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linguístico, o encadeamento é responsável pela formação de estruturas complexas com base em 

sequências de elementos que co-ocorrem frequentemente. 

No que diz respeito às projeções metafóricas e metonímicas, temos que ter em mente 

que os conceitos aqui tratados divergem dos conceitos de metáfora e metonímia conhecidos e 

trabalhados no ensino tradicional. A metáfora aqui é vista como mapeamento dos domínios 

cognitivos-conceptuais, importantíssimos no processamento da mente e no intercâmbio da 

significação comunicativa, pois, por meio de metáforas, estruturamos não só conceitos e 

eventos, mas a própria língua.  

A transitividade e a gramaticalização embora não sejam consideradas categorias de 

análises da LFCU, são consideradas temas de interesse e objeto de estudo pelos teóricos dessa 

vertente.  

 

3 A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

A LSF, conforme postula Halliday, é “uma teoria geral do funcionamento da linguagem 

humana, concebida a partir de uma abordagem descritiva baseada no uso linguístico” 

(GOUVEIA, 2009, p. 14), trata-se de uma teoria de descrição gramatical que apresenta o como 

e o porquê da língua variar de acordo com fatores interno e externo aos sujeitos.  

Fuzer & Cabral (2014) explicam as denominações de sistêmica e funcional. Sistêmica 

por ver a língua como redes de sistemas linguísticos interligados, das quais nos servimos para 

construir significados. Sendo cada sistema um conjunto de alternativas possíveis que podem 

ser semânticas, léxico-gramaticais ou fonológicas/grafológicas. Funcional por elucidar as 

estruturas gramaticais em relação ao significado, às funções que a linguagem desempenha em 

textos.   

De acordo com Halliday e Matthiessen (2014), a língua é um sistema potencial de 

significados e essencialmente paradigmática, em que as escolhas motivam uma rede de 

possibilidades, em que o falante produz os seus significados e a LSF procura compreender como 

os significados são usados nos textos e quais motivações expressam. Logo, a sua gramatica 

também tem como elemento base a semântica, cuja função é descrever e interpretar os 

significados, esses ganham seus arranjos, tal como é usado, de acordo com as influências que 

os usos têm no âmbito sociocultural. 
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4 A LINGUAGEM E AS SUAS METAFUNÇÕES NA LSF 

 

Na LSF, a linguagem considera o sujeito e o contexto. Por meio dela “expressamos 

conteúdos, para darmos conta da nossa experiência de mundo, seja este o real, exterior ao 

sujeito, seja o da própria consciência, interno a nós próprios” (GOUVEIA, 2009, p. 14). Ao 

utilizarmos, organizamos uma mensagem que dê conta de evidenciar nossas experiências e de 

estabelecer relações sociais uns com os outros, assim, desempenhamos nossos papéis sociais e 

interagimos socialmente. Isso porque a linguagem, nessa visão, está interligada com a sociedade 

e os seus modos de organização. 

Além disso, ela nos possibilita, conforme Gouveia (2009), estabelecer relações entre 

partes de uma mesma instância de uso de fala, e a situação particular de uso da linguagem, 

tornando-as, entre outras possibilidades, situacionalmente relevantes.  

Há, conforme as concepções hallidayanas, três funções ou metafunções da linguagem, 

nomeadas de ideacional, interpessoal e textual. 

 

Metafunção ideacional: responsável por expressar as experiências do sujeito, 

incluindo o mundo externo e o mundo interno de sua própria consciência. Isso 

significa que, ao utilizar a linguagem para expressar sua experiência de 

mundo, o usuário está incluindo situações internas. 

Metafunção interpessoal: responsável por estabelecer e manter as relações 

entre os interactantes. Essa relação se expressa através dos papéis sociais, que 

podem até incluir os papéis de comunicação estabelecidos pela própria 

metafunção, em situações variadas de interação: estabelecer e manter relações, 

influenciar, expressar pontos de vista, sugerir etc.  

Metafunção textual: responsável por manter ligações entre a própria 

linguagem e as características da situação de interação. Essa metafunção 

capacita os sujeitos envolvidos a interagir através da produção e compreensão 

de textos, através do estabelecimento de relações coesivas entre uma sentença 

e outra no discurso. De acordo com Halliday e Matthiessen (2004), essa 

metafunção organiza os significados ideacionais e interpessoais como 

discurso (MENDES, 2010, p. 15). 

 

Além dessas três metafunções, é importante frisar que há o contexto de situação, 

ambiente imediato no qual o texto está de fato funcionando e o contexto de cultura, ambiente 

que inclui as ideologias, as convenções sociais e instituições. O contexto de situação, como 

mostra o Quadro 1, possui três variáveis: campo, relações e modo.   

 

Quadro 1 – As variáveis do contexto de situação 

VARIÁVEIS DO CONTEXTO SITUAÇÃO RELAÇÕES 

CAMPO RELAÇOES MODO 



 

 

P
ág

in
a1

0
1

 

Atividade   

 

Objetivo 

 

Finalidade 

Participantes da situação  
Quem fala ou escreve  

Quem ouve ou lê  

 

Participantes no texto  

 

Distância social 

Linguagem constitutiva ou 

auxiliar. 

 

Meio oral, escrito e/ou não 

verbal 

 

Canal gráfico ou fônico 

Fonte: Fuzer e Cabral (2014, p. 30, adaptado) 

 

O campo diz respeito à ação que é praticada e os participantes que estão envolvidos. As 

relações centram-se nos participantes e seus papéis sociais, enquanto o modo é no qual se tem 

o papel da linguagem, o canal, e o meio que é compartilhado entre os participantes. 

 

5 OS SENTIDOS CONSTRUÍDOS NO TEXTO 

 

Para analisar um texto se utilizando da LSF, é necessário considerar contexto, propósito 

comunicativo e os papéis sociais dos sujeitos interactantes.  Conforme Conforme Halliday e 

Matthiessen (2004, apud FUZER; CABRAL, 2014, p. 22), texto é “qualquer instância de 

linguagem, em qualquer meio, que faz sentido a alguém que conhece a linguagem.” Gouveia 

(2009), também tratando da concepção de texto, destaca uma lista sobre a noção básica de texto: 

 

O que produzimos quando comunicamos ou interagimos; 

Falado ou escrito ou não verbal; 

Individual ou coletivo; 

Composto de apenas uma frase ou de várias (a extensão não é relevante); 

Uma coleção harmoniosa de significados apropriados ao contexto; 

Realizado por orações; 

Um processo contínuo de eleição semântica.  

 

Levando em consideração a noção básica de texto apresentada por Gouveia (2009), 

vemos que o texto é produzido com um intuito. Logo, nada que é posto nele é feito 

despretensiosamente, uma vez que indica as escolhas linguísticas do sujeito falante/escritor, 

revelando suas intenções e fornecendo ao seu leitor/ouvinte pistas.  Sendo estas cruciais na 

interação, consequentemente, na construção dos sentidos. Um texto, conforme Halliday e 

Matthiessen (2014), é uma unidade semântica, não uma unidade gramatical. Dessa forma, a 

construção de sentidos de um texto vai além do que está disto nas estruturas linguísticas, é 
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preciso pensar no contexto, nas intenções dos sujeitos interactantes e nos papéis sociais 

assumidos por estes.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos que expomos, podemos perceber que a LSF compreende a língua como um 

sistema, indo além da concretude do texto, voltando-se, assim, para as funções da linguagem. 

Portanto, ao realizar a leitura, interpretação, de um texto, sob a perspectiva da LSF, é 

indispensável considerar contexto, propósito comunicativo e os papéis sociais dos sujeitos 

interactantes.  

Enquanto a LFCU, embora também considere a linguagem com base no uso concreto 

das estruturas linguísticas, parte do pressuposto de que a língua é motivada e busca no contexto 

discursivo as motivações e explicações para os fatos da língua. Diferencia-se da LSF no que 

diz respeito à abordagem, ao tratar de outras categorias de análise, considerando fatores 

comunicativos e cognitivos.  

Assim, é notório que tanto a LSF quanto a LFCU são grandes aliadas nos estudos dos 

aspectos que envolvem a linguagem e os sentidos. Por meio delas, compreendemos que o uso 

concreto da língua revela que para se obter os sentidos, é preciso ir além do dito, da 

materialização de um texto, pois em uma situação comunicativa tem-se envolvidos o contexto, 

os propósitos comunicativos e os sujeitos interactantes, e os papéis sociais assumidos por eles.   

Tivemos, aqui, o objetivo de abordar os principais conceitos e pressupostos de duas 

vertentes funcionalistas, a saber, a Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) e a 

Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), assim sendo, esperamos que essas considerações 

possam elucidar e nortear pesquisas futuras e ajudem, de algum modo, profissionais e 

pesquisadores amantes das vertentes do Funcionalismo Linguístico.  
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RESUMO 

 

Para a tradição gramatical, a transitividade é uma propriedade restrita aos verbos e seus complementos; 

no contexto da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), a TRANSITIVIDADE é um sistema, que se 

realiza na oração. Considerando a limitação imposta pela abordagem da transitividade associada à 

tradição gramatical, o objetivo da presente pesquisa se constitui em analisar os usos e funções dos 

componentes participante, processo e eventuais circunstâncias, em orações existenciais, presentes na 

unidade retórica análise e discussão de resultados ou equivalente, do banco de dados TACTESE, 

organizado por Bertuleza e Figueiredo-Gomes, no prelo, com foco na categorização dos processos em 

neutros, com traços circunstanciais e abstratos, apresentada por Halliday e Mathiessen (2014).  As 

ferramentas Wordlist e Concord, do suíte computacional Word SmithTolls (SCOTT, 2018) são adotadas 

para identificação e qualificação das ocorrências no corpus. Os resultados apontam o processo haver 

como o mais produtivo nessa unidade retórica dos textos que constituem o corpus em análise. Esse 

resultado pode se apresentar como consequência dos usos com significativa frequência dos processos 

existenciais no texto tese de doutorado. 

 

Palavras-chave: Funções. Processos Existenciais. Unidade Retórica Análise e Discussão de Resultados. 

Banco de dados TACTESE. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas em língua portuguesa que tratam dos processos existenciais, o elemento 

nuclear na configuração  de orações existenciais são reduzidas, por razões que podem se 

encontrar relacionadas aos seguintes fatores: o reduzido número de ocorrências desses 

processos em corpora diversos, que em geral são inferiores a 5%; a ausência de um número 

mais alargado de pesquisas em nível strictu sensu, que poderiam ampliar às contribuições 

breves deixadas por Halliday e Mathiessen (2014), ao tratar de realizações desses processos em 

gêneros do narrar, em língua inglesa e, ainda à breve abordagem que Fuzer e Cabral (2014) 

realizam das orações existenciais em nossa língua.  

Este trabalho objetiva analisar ocorrências de orações existenciais no banco de dados 

TACTESE, com base na tipificação apresentada por Halliday e Matthiessen (2014), que os 

categoriza em neutros, com traços circunstanciais e abstratos. Tratamos também do processo 
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haver, considerado como existencial prototípico, embora não conste na lista descrita pelos 

autores. 

O presente artigo apresenta a seguinte organização: a primeira seção situa a Gramática 

Sistêmico-Funcional no contexto da LSF; a segunda seção aborda o sistema de 

TRANSITIVIDADE associado à metafunção ideacional; a terceira seção trata dos processos 

existenciais e de seu participante, o Existente; na quarta seção analisamos orações existenciais 

identificadas no banco de dados TACTESE, com base nas funções desempenhados pelos 

componentes: processos existenciais, participante Existente e eventuais circuntâncias. Por fim, 

apresentamos as considerações finais concernentes ao presente trabalho. 

 

2 A GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E A LSF 

 

A perspectiva social da linguagem constitui o foco de abordagem do funcionalismo 

linguístico. Nesse contexto, a linguagem é um sistema de significados, construídos com base 

no processo de interação.  

A linguagem é marcada pela existência de um conjunto de fatores socioculturais, que 

podem ser estudados com base em categorias situadas no Contexto de Cultura. Além desse 

contexto, existe ainda o Contexto de Situação, no qual se agasalham as pesquisas que tratam do 

caráter sistêmico da linguagem.  

Tanto as pesquisas desenvolvidas com base em categorias associadas ao Contexto de 

Situação, como as realizadas com foco em categorias relativas ao Contexto de Cultura adotam 

o texto como objeto de investigação, conforme se observa na Figura 1: 

 

Figura 1: O texto e seus contextos 

 

Fonte: Adaptada pelos autores, de Fuzer e Cabral, 2014, p. 26. 

Contexto 
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Cultura
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A relação entre texto e contexto é reconhecida por Fuzer e Cabral (2014), que tratam 

das influências do contexto no texto. Essas se manifestam em uma perspectiva microtextual, 

relativas ao Contexto de Situação, e em uma abordagem macrotextual, quando se relacionam 

ao Contexto de Cultura. 

Ao Contexto de Cultura está associado o propósito social da linguagem, cuja realização 

dá origem aos gêneros escritos, orais e multimodais. Para Fuzer e Cabral (2014), o conceito de 

gênero pode ser associado ao propósito social, já que por meio dos textos seus realizadores 

expressam conhecimentos e necessidades comunicativas. É ainda no Contexto de Cultura que 

se pode identificar crenças, valores e práticas construídas por uma comunidade, compartilhados 

por determinado grupo social, relativos à comunidade no qual foram produzidos. 

O Contexto de Situação é o ambiente imediato ao texto e contempla as variáveis, das 

quais decorrem as metafunções, que discutiremos após abordagem da constituição sistêmico-

funcional da linguagem. 

Para Fuzer e Cabral (2014), os usos da linguagem podem ser analisados com base em 

categorias que contemplam os aspectos sistêmicos e funcionais da linguagem. A categorização 

sistêmico-funcional da linguagem está descrita na seguinte definição: “[...] é sistêmica porque 

vê a língua como redes de sistemas linguísticos interligados, das quais nos servimos para 

construir significados. É funcional porque explica as estruturas gramaticais em relação ao 

significado, às funções que a linguagem desempenha em textos” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 

19). 

São os sistemas relativos aos estratos semântico, léxico-gramatical, 

fonológico/grafológico os responsáveis pelo caráter sistêmico da linguagem. Esses sistemas se 

encontram conectados, distanciando-se da abordagem realizada com foco na tradição 

gramatical, que trata em separado cada classe gramatical. 

A presente discussão se caracteriza como uma abordagem sistêmica, posto que explora 

parte dos aspectos responsáveis pela sistematização dos usos dos processos existenciais em 

teses de doutorado com base em categorias situadas na metafunção ideacional. O caráter 

funcional se associa aos significados realizados com base nas orações que constituem o gênero 

de texto acadêmico selecionado que compõem o corpus da presente pesquisa. 

As variáveis associadas ao Contexto de Situação dão origem às metafunções, assim 

definidas por Fuzer e Cabral (2014, p. 32): “Metafunções são as manifestações, no sistema 

linguístico, dos propósitos que estão subjacentes a todos os usos da língua.” São essas 

metafunções que acomodam as categorias adotadas na realização de análises sistêmicas e 

funcionais da linguagem em uso.  
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No Quadro 1 representamos as variáveis, as metafunções delas decorrentes, e ainda os 

sistemas que as realizam, conforme se pode observar a seguir: 

 

Quadro 1:Variáveis, Metafunções e Sistemas Léxico-Gramaticais 

VARIÁVEL Campo Relações Modo 

METAFUNÇÃO Ideacional Interpessoal Textual 

SISTEMA Transitividade Modo e modalidade Estrutura temática 

Fonte: Adaptado pelos autores, de Fuzer e Cabral, 2014, p. 33. 

 

Conforme os elementos dispostos no Quadro 1, da variável campo decorre a metafunção 

ideacional, que agasalha o sistema de TRANSITIVIDADE. Esse sistema disponibiliza 

categorias adotadas em análises de elementos que se situam no nível da oração, considerada 

como unidade de análise, como também comporta discussões com base em realizações 

linguísticas em nível superior ou inferior a essa unidade. No escopo dessa metafunção, a oração 

é considerada como representação. Na próxima seção traremos outras informações relevantes 

sobre essa metafunção, que agasalha os processos existenciais, objeto de estudo deste trabalho. 

À variável relações se encontra associada à metafunção interpessoal, que resulta nos 

sistemas léxico-gramaticais de MODO e MODALIDADE. O sistema de MODO é o recurso 

gramatical representativo da interação vivenciada entre os participantes em um evento 

comunicativo. Para esse sistema, a oração é considerada como troca, que pode se caracterizar 

como sendo de informações, ou ainda bens e serviços. 

A variável modo comporta a metafunção textual, que considera a oração como 

mensagem. O sistema léxico-gramatical decorrente dessa metafunção é a estrutura temática, ao 

qual estão associadas às categorias Tema e Rema. O Tema ocupa sempre a parte inicial da 

oração e o Rema constitui o desdobramento do Tema.  

 

3 A METAFUNÇÃO IDEACIONAL E O SISTEMA DE TRANSITIVIDADE 

 

Para a metafunção ideacional, a oração é compreendida como representação. Essa 

metafunção abriga duas funções peculiares. A primeira é a função experiencial, adotada como 

base às análises que se processam no nível da oração. Essa é a função responsável pela 

construção de uma base de representação das ocorrências de mundo. A segunda é a função 

lógica, que abriga análises realizadas com foco em complexos oracionais. Com base nessa 

função as combinações de grupos lexicais e oracionais podem ser discutidas. 
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Para Halliday e Matthiessen (2014, p. 48), os “fenômenos de nossa experiência são 

construídos como categorias e relações de significado.” É o conjunto de fenômenos relativos à 

construção dessas experiências que resulta na metafunção ideacional, na qual se situa o conjunto 

de significados ideacionais, que representam os acontecimentos no mundo de modos peculiares, 

com base na maneira de codificação da linguagem no quadro mental. 

A metafunção ideacional abriga sistemas semióticos, aos quais se encontram associados 

o desejo humano de transformar a expressão da realidade em significados, estando associada à 

habilidade de utilizá-los na representação de objetos e suas relações com o mundo. 

No contexto da Gramática Sistêmico-Funcional, a base ideacional compreende uma rede 

de sistemas inter-relacionados. Essa inter-relação é marcada por fenômenos que podem se 

encontrar associados a uma categoria experiencial mais geral, representando a experiência 

humana. 

O termo experiencial é o responsável por situar os significados codificados no plano da 

expressão, que se encontrariam associados aos padrões de experiência. Tanto a experiência do 

mundo material como a experiência interior do falante são expressas através da expressão 

linguística, sendo esse componente gramatical o elemento que possibilita ao ser humano a 

codificação de sentimentos, emoções e percepções, que constituem o significado cognitivo. 

A gramática e a semântica se desenvolvem ao mesmo tempo no nível da oração, sem 

que seja possível dissocia-las. Esses sistemas expressam, em uma perspectiva experiencial, o 

que Halliday e Matthiessen (2014, p. 169) assim denominam: “uma porção de mudança como 

uma figura, ou configuração de um processo, participantes nele envolvidos e quaisquer 

circunstâncias relacionadas.”   

Os componentes responsáveis pela realização do sistema de TRANSITIVIDADE, no 

escopo da Gramática Sistêmico-Funcional se encontram presentes nessa citação, de maneira 

que os participantes se realizam por meio de grupos nominais, os processos por meio de grupos 

verbais e as circunstâncias por meio de grupos adverbiais e preposicionais. 

Na oração seguinte, trazida de Fuzer e Cabral (2014, p. 79) identificamos os 

componentes da oração, com base na Gramática Sistêmico-Funcional: 

 

Quadro 2: Componentes da Oração com base na Gramática Sistêmico-Funcional 

De acordo com a Air France há  dificuldade na identificação de alguns 

passageiros. 

Circunstância Processo Participante 

Fonte: Produzido pelos autores, com base em Fuzer e Cabral, 2014, p. 79. 



 

 

P
ág

in
a1

0
9

 

Nessa oração observamos a ocorrência de um elemento circunstancial no início da 

oração, que se realiza pela expressão ‘De acordo com a Air France’; na sequência identificamos 

uma ocorrência de processo, por meio de ‘há’; após o processo, se apresenta o participante, 

realizado por meio de ‘dificuldade na identificação de alguns passageiros’.  

Considerando as categorias adotadas pelos pesquisadores que agasalham suas pesquisas 

na Gramática Sistêmico-Funcional, essa categorização identifica os componentes que podem 

ser identificados na análise da oração, considerada como unidade de análise, com base na 

função experiencial. Os processos são considerados centrais nessas análises, os participantes 

complementam os processos e as ocorrências ocorrem eventualmente. 

As análises realizadas com base em categorias da função experiencial exploram os 

processos principais e secundários, sendo que os últimos se situam nas áreas periféricas dos 

primeiros. Os processos principais são: materiais, mentais e relacionais. Em suas fronteiras se 

situam os seguintes processos secundários: comportamentais, mentais e existenciais. O último 

processo secundário constitui nosso objeto de estudo. 

 

4 O PROCESSO EXISTENCIAL E O EXISTENTE, SEU PARTICIPANTE 

 

Os processos existenciais constituem o objeto de investigação do presente trabalho. De 

acordo com Halliday e Matthiessen (2014, p. 307) as orações existenciais “[...] representam que 

algo existe ou acontece”. São os processos existenciais os elementos nucleares em orações 

existenciais.  

As orações existenciais se realizam com base em um conjunto de processos que realizam 

significados existenciais. O processo típico dessas realizações é haver. De acordo com a 

Gramática Sistêmico-Funcional, o elemento que caracteriza os processos como existenciais se 

deve ao fato de esse admitir apenas um participante, denominado de Existente. Esse participante 

não admite traço de agentividade. O participante pode representar pessoa, objeto, abstração, 

instituição ou evento.  

Os processos existenciais, apresentados por Fuzer e Cabral (2010), adaptados de 

Halliday e Matthiessen (2004) estão organizados nos tipos neutros, com traços circunstanciais 

e abstratos. Observamos que na Gramática Sistêmico-Funcional existe uma lista de processos 

que podem realizar significados existenciais, no entanto faltam elementos semânticos que 

possam explicar essa tipificação.  

Halliday e Matthiessen (2014) subcategorizam os processos existenciais neutros nos 

subtipos do existir e do acontecer. O princípio da não agentividade, que caracteriza os processos 
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existenciais tipificados como neutros, em língua inglesa, da ordem do existir ou do acontecer, 

expande-se também às realizações em língua portuguesa. 

O grupo dos processos existenciais tipificados com traços circunstanciais se encontra 

sucategorizado em tempo e lugar. Em figuras de existir, os significados relativos ao tempo ou 

lugar são produzidos pelo centro experinecial da oração existencial, constituída pelo processo 

existencial + participante Existente, independentemente das funções desempenhadas pelos 

elementos circunstancias, que podem, eventualmente, ocorrer nessas e nas demais figuras de 

representação. 

Os processos abstratos realizam significados semânticos que remetem ao surgimento, e 

se materializam por meio do irromper; o processo florescer sugere crescimento, 

desenvolvimento; já o processo vigorar, apresenta o sentido de entrar em vigor. Em decorrência 

do nível de formalidade do texto acadêmico, é provável que as ocorrências desse grupo se 

processem de modo reduzido na unidade retórica Análise e Discussão de Resultados ou 

equivalente, ou ainda em qualquer outra unidade retórica do gênero. 

Na sequência, discutimos a frequência e usos dos processos existenciais em teses de 

doutorado, do corpus TACTESE (2018). 

 

5 REALIZAÇÕES EXISTENCIAIS: REFLEXÕES 

 

As orações existenciais, que se realizam com base em processos existenciais, tratam de 

algo que acontece ou existe. Em língua portuguesa, de acordo com Fuzer e Cabral (2014), as 

realizações que apresentam maior índice de produtividade seriam haver, existir e ter. 

Na Tabela 1 apresentamos as ocorrências dos processos existenciais identificadas no 

banco de dados TACTESE, no prelo, na unidade retórica Análise e Discussão dos Resultados 

ou equivante, com base na lista trazida de Fuzer e Cabral (2014), que tipifica-os nas categorias 

indicadas na primeira linha: 

 

Processos existenciais no corpus TACTESE 

Neutros Com traços circunstanciais TOTAL 

Existir Acontecer Tempo Lugar 

Existir Restar Surgir Acontecer Ocorrer Ter Seguir-

se 

Encontrar-

se 

Estar Emergir 

124 02 19 24 24 87 07 25 05 06 323 

Fonte: Produzido pelos autores, com base no banco de dados TACTESE. 
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De uma lista de 22 processos que poderiam realizar significados existenciais, 

apresentada por Fuzer e Cabral (2014), apenas dez processos foram identificados no banco de 

dados TACTESE, constituído por 24 teses de doutorado das áreas do conhecimento, 

reconhecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ, 

na unidade retórica Análise e Discussão de Resultados ou equivalente.  

O grupo tipificado como neutro apresenta processos que realizam significados 

concernentes ao existir e ao acontecer. No primeiro grupo se situam os processos existir e restar, 

sendo o primeiro o que apresenta um maior número de ocorrências, com 124 no total; o segundo 

grupo é liderado pelo processo ter com 87 ocorrências, seguido dos processos ocorrer e 

acontecer com 24 ocorrências cada.  

O grupo tipificado como os processos que apresentam traços circunstancias se encontra 

classificado em tempo e lugar. Do processo seguir-se, representante do grupo indicativo de 

tempo, foram identificadas sete ocorrências; o grupo do tipo com traços circunstanciais que 

realiza significados relativos ao lugar é liderado pelo processo encontrar-se, com 25 

ocorrências, seguido por estar e emergir, com 5 e 6 ocorrências respectivamente. 

Não foram identificadas ocorrências dos processos tipificados como abstratos na 

unidade retórica Análise e Discussão de Resultados, do banco de dados TACTESE. Essa 

ausência pode estar relacionada ao fato de os processos irromper, florescer e vigorar realizarem 

ações relativas ao surgimento de pessoa, objeto, abstração, instituição ou evento, que se 

caracterizam como participantes em orações existenciais, em textos do narrar. 

O processo haver, embora não seja identificado na Tabela 1, elaborada com base nas 

contribuições de Fuzer e Cabral (2014), foi objeto de levantamento de ocorrências, recorrendo 

no corpus do presente trabalho 740 vezes. O fato é que quase a totalidade das ocorrências das 

flexões do processo haver na unidade retórica analisada apresenta significado de existir. 

No Quadro 3, apresentamos amostras de ocorrências de orações existenciais tipificadas 

como neutras para posterior discussão: 

 

Quadro 3: Orações existenciais neutras 

Atualmente existem  cinco Instrumentações (para invertebrados, para 

vertebrados, para Educação Ambiental, para Botânica e 

para Genética) [...] 

Circunstância de 

Localização 

(tempo) 

Processo 

existencial 

Participante Existente 
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Quando aconteceu isso tudo [...]. 

Circunstância de 

Localização 

(tempo) 

Processo 

existencial 

Participante Existente 

Fonte: Produzido pelos autores, com base no banco de dados TACTESE. 

 

Demarcamos as orações realizadas com base em processos existenciais para análise 

porque o presente trabalho explora a função experiencial, para quem a oração constitui a 

unidade de análise. As orações trazidas para o Quadro 3 se realizam com base nos processos 

existir e acontecer, por liderarem o número de ocorrências na unidade retórica adotada como 

objeto de investigação. As duas orações são iniciadas mediante a ocorrência de um elemento 

circunstancial de tempo, seguido em ambos os casos por processos existenciais peculiares.  

O participante Existente, que complementa o processo nas orações em análise 

apresentam caracterizações distintas: enquanto na primeira amostra se observa uma 

apresentação detalhada desse participante, na segunda amostra ocorre um encapsulamento 

textual, posto que o participante ‘isso tudo’ não especifica que elemento linguístico a expressão 

estaria representando.  

No Quadro 4 trazemos duas amostras de realizações dos processos existenciais com 

traços circunstanciais, dos processos que lideram as ocorrências de tempo e lugar, 

respectivamente. 

 

Orações Existenciais Com Traços Circunstanciais 

 [...] seguem as compreensões dos termos [...] 

 Processo existencial Participante existente 

A seguir, na Tabela 5.7, encontra-se a transcrição das respostas [...] 

Circunstância de Localização 

(lugar) 

Processo existencial Participante Existente 

Fonte: Produzido pelos autores, com base no banco de dados TACTESE. 

 

Na primeira amostra do Quadro 4, o centro experiencial da oração é constituído pelo 

processo existencial ‘seguem’ + o participante Existente ‘as compreensões dos termos’. Como 

se trata de uma oração realizada em texto acadêmico, o processo introduz uma entidade 

existencial que ocorre na escrita, disposta na sequência, dado que o significado do processo 

pode ser compreendido como o que se encontra na sequência. 

A segunda amostra é iniciada com a expressão circunstancial de localização ‘A seguir, 

na Tabela 5.7’, que expressa o lugar onde o participante pode ser encontrado. Após o elemento 
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circunstancial, observamos a ocorrência do processo existencial com traço circunstancial de 

lugar ‘encontra-se’, complementado pelo participante Existente ‘a transcrição das respostas’. 

Nessa amostra, tanto a circunstância quanto o processo convergem na indicação de onde o 

participante se encontra, confirmando a tipificação trazida de Fuzer e Cabral (2014), com base 

em Halliday e Matthiessen (2014). 

No Quadro 5, transcrevemos uma amostra dos 740 usos do processo haver, realizando 

significados existenciais, no corpus: 

 

Orações Existenciais Com o Processo Existencial Haver 

Para Ayres (2004ª) há  uma série de aspectos 

filosóficos [...].  

Circunstância de Ângulo 

(fonte) 

Processo Existencial Participante Existente 

Fonte: Produzido pelos autores, com base no banco de dados TACTESE. 

 

A figura de existir da oração em análise é iniciada pelo elemento circunstancial de 

Ângulo, do subtipo fonte ‘Para Ayres (2004ª)’, que aponta o responsável pela informação 

trazida pelo pesquisador para associar a assertiva ao conjunto de pesquisas já consolidadas 

sobre o tema, na oração é representada pela fonte da informação. O segundo componente da 

oração é a forma verbal ‘há’, categorizada como o processo existencial, que introduz a entidade 

que existe nessa figura de existir. O participante Existente ‘uma série de aspectos filosóficos’ é 

o terceiro componente da oração em análise, que junto ao processo, é responsável pela 

configuração do centro experiencial da oração. 

Na sequência, apresentamos os apontamentos finais deste trabalho. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O número expressivo de ocorrências do processo haver, identificado na unidade retórica 

Análise e Discussão dos Resultados, do banco de dados TACTESE talvez seja suficiente para 

explicar o porquê de esse já não configurar na lista trazida de Fuzer e Cabral (2014), dado que 

sua realização com significado existencial já está cristalizada. 

Distantes da intenção e do propósito de esgotarmos as discussões da tipificação dos 

processos existenciais em uma breve abordagem como a presente, acreditamos que este trabalho 
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apresenta uma abordagem um pouco mais detalhada dessa tipificação, podendo ser ampliada 

em pesquisas posteriores. 

A realização de orações existenciais na unidade retórica Análise e Discussão dos 

Resultados ou equivalente, em teses de doutorado, do banco de dados TACTESE aponta para 

a possibilidade de realização desses processos em outros gêneros acadêmicos.  

Os resultados assinalam que a ocorrência dos processos existenciais pode realizar 

significados distintos dos categorizados por Fuzer e Cabral (2014), com base em Halliday e 

Mathiessen (2014), apresentando-se como campo fértil a futuras pesquisas, adotando como base 

os significados e funções decorrentes dos usos dos processos existenciais. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem a intenção de propor atividades para o estudo da Gramática Sistêmico-Funcional 

(GSF), de Halliday & Matthiessen (2014), as quais resultam de um projeto de ensino chamado 

“Notebook of Systemic Functional Grammar: elaboração de material didático introdutório para o ensino 

da Gramática Sistêmico-Funcional da língua inglesa”, que teve como finalidade a produção de um 

caderno didático para o tratamento dessa gramática. Para compilação do nosso corpus, foram coletadas 

18 letras de músicas de épocas variadas e legendas de três páginas do Instagram. Esses textos foram 

utilizados para a verificação de ocorrências e produção de exercícios didáticos, abordando as categorias 

da metafunção ideacional, mais especificamente as orações mentais, verbais, comportamentais e 

existenciais. Este trabalho solidifica nossos estudos sobre a gramática de Halliday & Matthiessen (2014), 

nos proporcionando uma melhor compreensão do âmbito dos fenômenos gramaticais da língua inglesa, 

dando um novo significado à forma como a aprendemos e ensinamos. 

 

Palavras-chave: Gramática Sistêmico-Funcional. Metafunção Ideacional. Produção de Material 

Didático. Letras de Música. Legendas do Instagram. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo é um recorte de um projeto de ensino em conclusão chamado “Notebook of 

Systemic Functional Grammar: elaboração de um material didático introdutório para o ensino 

da Gramática Sistêmico-Funcional da língua inglesa”. Esse projeto tem como finalidade a 

produção de um material didático acerca da GSF voltado para professores e estudantes da língua 

inglesa. 

No presente trabalho, tratamos de enfocar os processos mentais, verbais, existenciais e 

comportamentais. Aqui apresentamos propostas de questões referentes aos blocos de processos, 

o primeiro bloco de duas questões sobre o processo mental e logo em seguida o segundo bloco 

de mais duas questões sobre os processos verbais, comportamentais e existenciais. 
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Temos como finalidade deste artigo a apresentação de propostas de atividades para o 

ensino da Gramática Sistêmico-Funcional. Nossa intenção ao elaborar as questões tem foco no 

ensino superior, sendo que isso não impede a utilização desse material com adaptações também 

para a utilização no ensino básico. As questões visam ao aprofundamento no conteúdo, assim 

como divisão de orações e identificação dos processos. 

Uma vez que a GSF busca explorar a língua através de textos reais, realizamos uma 

busca por textos disponíveis online, optamos por utilizar letras de música e legendas de fotos 

do Instagram. A escolha por esse corpus justifica-se por serem gêneros textuais com os quais 

temos bastante contato e familiaridade. Esses textos fazem parte de nosso cotidiano, e também 

do cotidiano dos estudantes a que as propostas de atividade se voltam, os quais os consomem e 

produzem diariamente. Grande parte da população, principalmente a parcela mais jovem tem e 

utiliza frequentemente as redes sociais, e o Instagram é uma das ferramentas mais usadas. Já as 

letras de música, por mais que muitos não as produzam, elas estão sempre sendo consumidas e 

ouvidas. Essa foi nossa pretensão na coleta de nossos corpora, que os possíveis alunos que 

virão a estudar esse material se identificassem com o que foi analisado. 

A seguir, teremos o percurso teórico, onde temos como base Halliday & Matthiessen 

(2014) nos estudos da gramática sistêmico-funcional, e Cabral & Fuzer (2010) nos estudos da 

GSF em língua portuguesa, além de Bechara (2009) para entendermos quais as diferenças entre 

a tradição gramatical e o modelo de Halliday. Em seguida nossas propostas de exercícios, e as 

considerações finais. 

 

2 PERCURSO TEÓRICO 

 

A tradição gramatical tende a trabalhar a língua de uma forma engessada e estática, 

como apresenta Bechara: 

 

Quase sempre a gramática engloba numa mesma relação palavras que 

pertencem a grupos bem diferentes: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, 

pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Um exame 

atento facilmente nos mostrará que a relação junta palavras de natureza e 

funcionalidade bem diferentes com base em critérios categoriais, 

morfológicos e sintáticos misturados (BECHARA, 2009, p. 90). 

 

Logo, a tradição gramatical apresenta uma descrição da língua pautada em fatores 

linguísticos e suas relações, sendo assim, observa-se que o tradicional não é aplicado no social, 
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fazendo com que a gramática se engesse e torne a língua um sistema sólido, que é exatamente 

o que a língua não é. 

Em oposição a esse modelo estático de gramática, o autor britânico M.A.K Halliday 

desenvolveu a Gramática Sistêmico Funcional (GSF). Essa linha de pesquisa trata-se de um 

estudo da gramática acerca de seu uso no cotidiano, ou seja, a língua é analisada a partir de seu 

uso, com suas possíveis significações. Para a linha de estudo da GSF é preciso que o corpus de 

estudo seja composto por textos, enquanto entidades vivas; para isso, Halliday e Mathiessen 

apresenta que: 

 

[...] all description of grammar is based on text. Traditionally this has been 

mainly ‘virtual’ text of the kind just described: examples made up by 

grammarians inside their heads to illustrate the categories of the description. 

The only ‘real’ text that was available was written text, and some notable 

grammarians of English, such as Otto Jespersen, made considerable use of 

written texts as sources of data (HALLIDAY, M. A. K.; MATHIESSEN, C. 

2004, p. 51). 

 

A Gramática Sistêmico-Funcional trabalha com análises em textos com contextos reais 

de uso. Anteriormente eram trabalhados textos virtuais, que não tinham uma ligação com a 

realidade, que eram criados pelos próprios gramáticos em sua descrição linguística. Sendo 

assim se tornou necessário o trabalho com textos reais que nos possibilitam averiguar quais os 

possíveis contextos em que são empregadas as palavras e a frases. 

Por se trabalhar com a língua em sua forma mais “viva” (com recortes de gêneros que 

encontramos no dia a dia), é necessário se fazer entender que a língua tem suas próprias regras, 

pois acima de tudo, temos que passar a informação adiante ao mesmo tempo em que nos 

expressamos. Cabral & Fuzer (2010, p. 14) ressaltam que “linguagem, é sistema sócio-

semiótico, através do qual o homem constrói sua experiência”. Daí temos o conceito de contexto 

de situação de Halliday que engloba a língua desde a forma como é expressa (oral, escrita) até 

as atividades humanas que a envolvem, além da intencionalidade e das relações interpessoais 

entre os falantes numa dada situação comunicativa.  

O contexto de situação é composto pelas variáveis Campo (Field), Relação (Tenor) e 

Modo (Mode). O Campo remete à ação social, ao porquê e à finalidade da interação. A Relação 

tem a ver com a interação dos participantes, envolvendo o grau de formalidade, distância social, 

ou relação hierárquica (caso exista). Por fim, o Modo apresenta a função da linguagem dentro 

da situação, qual comportamento espera-se da língua, o meio a qual ela está sendo expressa 

(oral ou escrito), e se seu caráter é constitutivo ou auxiliar, que tem a ver com o uso da 

linguagem. 
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As variáveis do contexto de situação são realizadas na língua através de três 

metafunções: ideacional (ideational), interpessoal (interpersonal) e textual (textual). Essas 

funções da língua se ligam a cada uma das variáveis do contexto de situação, permitindo aos 

falantes, respectivamente, entender o mundo a sua volta, intermediar sua relação com o próximo 

e organizar a informação.  

 

But the systemic analysis shows that functionality is intrinsic to language: that 

is to say, the entire architecture of language is arranged along functional lines. 

Language is as it is because of the functions in which it has evolved in the 

human species. The term ‘metafunction’ was adopted to suggest that function 

was an integral component within the overall theory (HALLIDAY; 

MATHIESSEN, 2014, p. 31). 

 

As metafunções possuem finalidades especiais dentro da língua, elas arranjam os 

moldes da fala, são pilares que são formadores do processo de comunicação. Elas sempre 

ocorrem juntas, de modo que sempre utilizamos a língua para, ao mesmo tempo, compreender 

o mundo ao nosso redor, nos relacionarmos com outras pessoas e criarmos mensagens coerentes 

e inteligíveis.  

Para Fuzer & Cabral (2010), a metafunção ideacional subdivide-se em função 

experiencial e lógica: a experiencial formula um modelo de representação do mundo a partir 

das orações, enquanto a lógica combina grupos lexicais e oracionais de modo a construir 

sequências de atividades. Na metafunção interpessoal, vemos a oração como troca, de bens e 

serviços ou de informações. Já na metafunção textual, a oração toma forma de mensagem, 

apresentando um Tema (Theme) como o ponto de partida da oração, que é sucedido pelo Rema 

(Rheme), o qual consiste no desenvolvimento do Tema. 

Neste trabalho, focalizamos a metafunção ideacional, em seu componente experiencial, 

responsável pela configuração dos eventos da experiência em forma de figuras. O sistema léxico 

gramatical por meio da qual isso pode ser alcançado é o da Transitividade, que relaciona 

participantes, processos e circunstâncias em uma oração. Dependendo do tipo de processo e de 

seus participantes, as orações podem ser classificadas em materiais (material), relacionais 

(relational), mentais (mental), verbais (verbal), comportamentais (behavioural) ou existenciais 

(existencial). Passamos agora a detalhar as orações mentais, verbais, comportamentais e 

existenciais, por terem a função de protagonista de nossas propostas de exercício. 

As orações mentais referem-se aos processos ocorridos em nossa mente, que geralmente 

apresentam percepção, desejo, afeição ou cognição. Elas diferem das orações materiais, pois 
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enquanto essas modificam a realidade, as mentais modificam a percepção do consciente. De 

acordo com Halliday e Mathiessen: 

 

In a clause of ‘mental’ process, there is always one participant who is human; 

this is the Senser, introduced above: the one that ‘senses’ – feels, thinks, wants 

or perceives, for example, Mary in Mary liked the gift. More accurately, we 

should say human-like; the significant feature of the Senser is that of being 

‘endowed with consciousness’ (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2014, p. 51). 

  

Ou seja, os processos mentais são relacionados à cognição e ao pensamento, logo 

requerem que o participante inerente a esse processo, ou seja, o Experienciador (Senser) seja 

um ser pensante, ou eventualmente uma coisa inanimada dotada de consciência. Para o 

complemento do processo temos o Fênomeno, que se refere ao que está sentindo, pensado, 

percebido ou desejado. O excerto (1) retirado de nosso corpus, mostra essas categorias: 

 

“I want to be the first black woman to visit every country in the world” 

I Want to be the first black woman to visit every country 

in the world. 

Experienciador Processo mental Fenômeno 

(Referência: https://www.instagram.com/bbcnews/?hl=pt-br) 

 

As orações mentais se dividem em quatro tipos: perceptivas (perceptive), cognitivas 

(cognitive), emotivas (emotive) e desiderativas (desiderative). Como suscitam Fuzer & Cabral 

(2010), as orações mentais perceptivas indicam percepções que se tem do mundo, tendo como 

principal base os sentidos da visão, olfato, gustação, audição, e tato, e como verbos principais 

cheirar, compreender, desconfiar, saborear, sentir, etc. As cognitivas trazem o que é pensado 

ou suscitado pela consciência da pessoa, tendo como verbos mais recorrentes achar, acreditar, 

adivinhar, aguardar, etc. As emotivas remetem às afeições e às atitudes avaliativas, usando-se 

de verbos como abominar, admirar, agradar, alegrar, etc. As desiderativas são orações que 

exprimem desejo, interesse ou vontade, utilizando verbos como almejar, concordar, desejar, 

esperar, etc. As orações de (2) a (5), a seguir, exemplificam respectivamente cada um desses 

tipos de orações mentais, com os processos destacados. 

 

“#Beyoncé and #DonaldGlover’s version of the Lion King’s signature ballad is here and we can 

definetely feel the love.”                                                

(Referência: https://www.instagram.com/eonlineau/?hl=pt-br) 

“Our favourite geezer, @officialdannydyer, knows how to work the #BAFTATV red carpet..” 

(Referência: https://www.instagram.com/bbc/?hl=pt-br) 

https://www.instagram.com/bbcnews/?hl=pt-br
https://www/
https://www/
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“Would you love me, would you love me tomorrow 

Like you say you love me now?” (Referência: MAC, Fleetwood. Love that burns. WB MUSIC CORP: 

1968) 

“I wish you were here to make me feel warm” (Referência: BRVNKS. Don’t. Somlivre: 2016) 

 

As orações verbais, que remetem aos processos do dizer, contribuem para marcar os 

atos de fala, estando presente em textos jornalísticos, acadêmicos e narrativos, principalmente 

quando se tem a necessidade de se referir ao dizer do outro, seja em forma de Relato (Report) 

ou Citação (Quote), sendo essa última comumente marcada por aspas (“ ”). Os participantes 

das orações verbais são: o Dizente (Sayer), aquele quem está falando; Verbiagem (Verbiage) o 

conteúdo de sua fala, que pode ser uma situação, o nome do dizer (pergunta, indagação, 

desabafo), ou o nome de uma língua (português, inglês, alemão); o Receptor (Reciever) a pessoa 

a quem a mensagem é direcionada, e por fim o Alvo (Target) que não é um participante ativo, 

mas sim algo ou alguém que é afetado pelo ato de dizer. Os excertos (6) e (7), a seguir, 

constituem exemplos de Citação e Relato, respectivamente: 

 

“I can just hear them (saying) now “How could you let us down?” (Tame Impala. New person, same old 

mistakes. Warner, 2015) 

 

I can just hear  Them  (saying)  Now “How could you let us down?” 

 Sayer Verbal Process Circumstance Quote 

 

I said (to you) come back (Janis Joplin. Maybe. Sony, 1969) 
 

I  Said (to you) come back 

Sayer Process Receiver Report 

  

As orações comportamentais remetem “a comportamentos tipicamente humanos, 

fisiológicos e psicológicos (respirar, tossir, sorrir, sonhar, olhar)” (FUZER; CABRAL, p. 89, 

2010). Os participantes são o Comportante (Behaver), aquele quem está exercendo o 

comportamento, e o seu Comportamento (Behave). O excerto (8) traz um exemplo de oração 

comportamental. 

 

(8) When I look outside my window (Rihanna. Consideration. Warner, 2016) 

When   I Look outside my window 

Circunstance Behaver Behavioural Process Circunstance 
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As orações existenciais “representam algo que existe ou acontece [...] Nas narrativas, 

servem para introduzir os participantes na apresentação” (FUZER; CABRAL, 2010, p. 95). 

Essas orações são as que apresentam menos ocorrências se compararmos com os outros seis 

processos. Apesar disso, Halliday e Matthiessen (2014) destacam sua importância nas 

narrativas para apresentar personagens, e situar o leitor quanto ao tempo e ao espaço onde se 

passa a história. No português, temos como verbo principal desse processo o haver (no sentido 

de existir), que corresponde, no inglês, ao verbo (there) be. Nesse tipo de oração, aparece 

somente um participante: o Existente (Existent) que representa aquilo que existe, podendo ser 

uma pessoa, um objeto, uma ação ou até mesmo um evento.  

 

3 PROPOSTAS DE EXERCÍCIOS 

  

Apresentamos, inicialmente duas propostas de atividades abordando as orações mentais 

do sistema de Transitividade. O exercício I consiste em identificar os Experienciadores e 

Fenômenos de orações isoladas retiradas de posts do Instagram, além de classificar o tipo de 

oração mental (perceptiva, emotiva, cognitiva ou desiderativa). Já o exercício 2 traz o texto 

completo de um post para ser analisado. Pede-se que os estudantes façam a análise da 

Transitividade e reflitam sobre o papel que as orações mentais cumprem nesse texto. 

 

I) Classifique os tipos de orações mentais, assim como seus Experienciadores e Fenômenos: 

a) This Sunday sees the start of @gentlemanjack starring @suranne_Jones. 

 

 

b) Our favourite geezer, @officialdannydyer, knows how to work the #BAFTATV red carpet. 

 

 

c) we can definetely feel the love. 

 

 

II) O texto a seguir foi retirado da rede social Instagram, da conta @bbc. Divida os complexos 

oracionais e identifique abaixo os componentes da oração: Processos Mentais, Participantes e 

Circunstâncias. Em seguida, discuta como essas orações mentais atuam para o propósito comunicativo 

do texto.  

 

“So, it’s understandable that we sometimes want to let down our fierce exteriors and let those emotions 

flow over us, and what better way to do that than see our own experiences reflected in beautiful stories 

on the big screen.” (https://www.instagram.com/gaytimes/?hl=pt-br) 

  

https://www/
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A primeira proposta de atividade tem a intenção de identificar, em orações mentais 

isoladas, os Experienciadores, que são os agentes do processo, e os Fenômenos, que são o 

complemento do que é pensado ou sentido, além de classificar as orações quando ao tipo de 

experiência mental que elas expressam, se ligadas à percepção (item a), ao pensamento (item 

b) ou à emoção (item c). Já no segundo exercício, o foco recai sobre o texto, de modo que os 

estudantes possam discutir de que modo as orações mentais atuam para a construção dos 

sentidos pretendidos pelo autor do post do Instagram. Nesse caso, espera-se que os alunos levem 

em consideração, entre outras possíveis interpretações, que as orações mentais compostas pelos 

processos want, flow and see foram utilizadas pelo autor do post para destacar aspectos ligados 

aos sentimentos proporcionados pela experiência cinematográfica. 

Como proposta para se trabalhar as orações secundárias (verbais, comportamentais e 

existenciais), foi pensado inicialmente, no exercício III, em uma forma de fixar essas categorias, 

pedindo aos alunos que classifiquem as orações retiradas de letras de música.  

 

III) Classifique as orações sublinhadas abaixo com V para verbal, C para comportamental e E 

existencial, em seguida sublinhe o verbo que indica o processo: 

 

a (  ) You were talking so brave and so sweet (Leonard Cohen, Chelsea Hotel #2, Sony, 1974). 
B (  ) I’ve been driving ‘round listening to the score (Arctic Monkeys, One Point of Perspective,Domino 

Records,2018). 

C (  ) This is for you, baby, listen, it’s your song (Cuco, Lo que siento, Audiotree, 2018). 

D (  ) When you said like that (SZA, Garden (Say It like dat), Universal Music, 2017).  

E (  ) Lost in the words that you say to me (Cuco, Lo que siento, Audiotree, 2018). 

F (  ) There’s room for you inside (Pink Floyd, Us and Them, 1973) 

 

Essa primeira questão tem o propósito de fixação de como as orações se classificam a 

partir da GSF. Para tanto, o estudante deverá não apenas considerar o Processo, mas a oração 

como um todo. No item (a), por exemplo, apesar de termos o verbo “talk”, que pode ter função 

de processo verbal, nessa oração ele assume a função de expressar um comportamento, que 

recebe, inclusive, uma avaliação do eu-lírico (so brave and so sweet). 

O exercício IV, a seguir, trabalha a observação das orações secundárias e também das 

orações mentais dentro do texto. Pede-se que se identifiquem os Relatos e Citações, além de 

Processos Comportamentais e Mentais, num trecho da música Chelsea Hotel, de Leonard 

Cohen.  Os primeiros versos estão respondidos para se entender melhor a intenção da atividade. 

 

IV) Identifique Relato e Citação no trecho da música Chelsea Hotel de Leonard Cohen, em seguida 

sublinhe e identifique os processos Comportamentais e Mentais. Depois, aponte quais elementos dentro 

da música ajudam a criar a atmosfera nostálgica proposta pelo eu-lírico.  
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I remember you well in the Chelsea Hotel – Mental 

You were talking so brave and so sweet – Comportamental 

Giving me head on the unmade bed 

While the limousines wait in the street  

Those were the reasons and that was New York 

We were running for the money and the flesh 

And that was called love for the workers in song 

Probably still is for those of them left 

Ah but you got away, didn’t you babe 

You just turned your back on the crowd 

You got away, I never once heard you say 

I need you, I don’t need you 

I need you, I don’t need you 

And all of that jiving around 

I remember you well in the Chelsea Hotel 

You were famous, your heart was a legend 

You told me again you preferred handsome men 

But for me you would make an exception 

And clenching your fist for the ones like us 

Who are oppressed by the figures of beauty 

You fixed yourself, you said, “Well never mind, 

We are ugly but we have the music” 

And you got away, didn’t you babe, 

You just turned your back on the crowd 

You got away, I never once heard you say, 

I need you, I don’t need you 

I need you, I don’t need you 

And all of that jiving around 

I don’t mean to suggest that I loved you the best 

I can’t keep track of each fallen robin 

I remember you well in the Chelsea Hotel 

That’s all, I don’t even think of you that often 

 

Leonard Cohen nos entrega uma canção misteriosa, sem explicitar com quem o eu-lírico 

partilha esses momentos, apesar de sermos instados a pensar que se trate de uma canção de 

amor. A intenção da atividade é que os alunos, a partir da análise da Transitividade na música, 

possam compreender que a atmosfera nostálgica que ela carrega foi construída, por exemplo, 

através do uso de Relatos (you preferred handsome men) e Citações (Well never mind, We are 

ugly but we have the music), que trazem o dizer daquela pessoa misteriosa com quem o eu-

lírico compartilhou o quarto de hotel. Além disso, o eu-lírico guarda vivo em sua memória 

(expressa pelo Processo Mental remember) diversos detalhes sobre aquela pessoa, até mesmo 

o modo como ela se comportava (You were talking so brave and so sweet), o que revela que o 

eu-lírico provavelmente está mentindo ao afirmar, nos últimos quatro versos, que não a ama e 

não pensa nela com muita frequência, sentidos esses expressos através de orações mentais com 

os processos loved e think. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo objetivou apresentar propostas de atividades didáticas para o ensino das 

orações mentais, verbais, comportamentais e existenciais, as quais compõem o material 

“Notebook of Systemic Functional Grammar”, desenvolvido através de um projeto de ensino 

do qual fizemos parte.  

Com este trabalho, podemos visualizar melhor como podemos identificar a GSF em 

nosso cotidiano e observamos que o estudo da gramática pode ir além de regras e formalidades, 

mas pode abordar a língua nos seus contextos de uso. É isso que vem esclarecer a GSF, e o que 

buscamos aplicar em nosso caderno de atividades. Os exercícios aqui propostos procuram 

instigar o interesse dos alunos no assunto através de textos que fazem parte de seu dia a dia. 

Este trabalho solidifica nossos estudos sobre a gramática de Halliday & Matthiessen 

(2014), nos proporcionando uma melhor compreensão do âmbito dos fenômenos gramaticais 

da língua inglesa, dando um novo significado à forma como a aprendemos a gramática. 
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RESUMO 

 

As modificações estéticas pelas quais a literatura passou no período que compreende o que conhecemos 

como a terceira fase modernista, denominada como pós-modernismo, e que surge como símbolo de 

inovações e rupturas estéticas despreendidas dos modelos ainda existentes em escolas literárias 

precedentes. Mediante isso, este trabalho discute a dramaticidade e o regionalismo, características 

marcantes que atribuem à obra “Morte e vida Severina” um aspecto marcadamente social e ideológico.  

É proposta principal deste artigo propor uma análise do poema na tentativa de enfatizarmos como estes 

aspectos são trabalhados pelo autor. Este trabalho se vale das contribuições de alguns teóricos, dentre 

os quais se destacam Bosi (2006), Schollhammer (2009) e entre outros. De caráter subjetivo, isto é, a 

partida metodologia do tipo qualitativo, as análises e discussões se põem em evidência o modo como a 

dramaticidade e o regionalismo se constituem enquanto marcas de denúncia social através de um 

instrumento artístico, no caso, a Literatura. Os resultados preliminares evidenciam que João Cabral de 

Melo Neto constrói esses aspectos de maneira expressiva, significativa, interpretativa e dinâmica. O 

poema, escrito em meados da década de 50, possui uma linguagem genialmente construída, com uma 

sintaxe muito bem trabalhada utilizando repetições, oposição de palavras e se valendo de recursos como 

rimas, vocabulário marcante e metáforas. João Cabral de Melo Neto inova ao produzir uma espécie de 

poema que faz alusão a um “auto de Natal pernambucano”.  

 

Palavras-chave: Dramaticidade. Regionalismo. Pós-modernismo. Morte e Vida Severina. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Morte e Vida Severina é uma obra prima de João Cabral de Melo Neto. O autor 

pernambucano traz nessa obra literária uma apresentação dramática que caracteriza e descreve 

o regionalismo nordestino. Esta obra pertencente à terceira fase do Modernismo brasileiro, mais 

conhecida como “pós- modernismo” (como consideram alguns estudiosos), publicada no ano 

de 1954 a 1955 conta a história do retirante “Severino”, que segue em direção ao litoral, 

abandonando o Sertão pernambucano em busca de melhorias de vida.  

Problemas como fome, seca, falta de trabalho e de recursos essenciais para a 

sobrevivência são fatores que ocasionam muitos sertanejos a seguirem em busca das cidades 

grandes no intento de saírem da miséria que assola a vida dos pobres sertanejos. João Cabral de 

Melo Neto inova na construção linguística ao se valer da sintaxeastuciosamente e também dos 

recursos estilísticos característicos do autor para manifestar a vivência nordestina no poema, 
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que se faz de maneira teatral. O autor dramatiza e, ao mesmo tempo, poetiza essa trajetória da 

personagem principal (Severino), resgatando temas religiosos, tradicionais, culturais e sociais 

característicos da região Nordeste, mais necessariamente, do sertão nordestino. 

João Cabral de Melo Neto é um dos autores mais reconhecidos da época em que se 

destaca a poesia da “Geração de 45”, como ficaram conhecidos os poetas escritores desta fase, 

que representam uma poesia do pensamento e que se caracteriza por ser considerada pelos 

aspectos visuais. Sua poesia também reconhecida pelo caráter intimista que provoca no leitor 

as inconformidades que o autor vai construindo aos poucos através da linguagem reforçada pela 

repetição das palavras, que apesar do distanciamento da região nordestina, não deixou de 

retratar o regionalismo, característico em algumas de suas obras, de maneira sagaz, aguçada e 

verossímil. 

A proposta deste trabalho é de destacarmos duas características concernentes à obra 

“Morte e Vida Severina”: a dramaticidade, tendo em vista que o poema estabelece uma relação 

direta com a teatralidade, e também os aspectos regionais que regem a temática do poema. Estão 

organizados nos tópicos seguintes uma discussão teórica, na qual serão colocadas em evidência 

os aspectos literários que são realçados na geração pós-moderna, as evidências intrínsecas na 

poesia dramática e também do regionalismo característico de João Cabral pautada em Bosi 

(2006), Schollhammer (2009) e entre outros. Na sequência, partindo para as análises de alguns 

trechos da obra que dão visibilidade aos aspectos analisados, por último, com base nas teoria 

abordada e na análise do corpus, seguem as considerações finais nas quais estão descritos os 

objetivos atingidos na análise deste trabalho, bem como a importância das características 

culturais religiosas e sociais presentes no poema em questão. 

 

2 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

2.1 Pós-modernismo ou terceira fase 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, no Brasil a “Era Vargas”, como ficou conhecida, 

acontecia. Getúlio Vargas em seu mandato realizou inúmeras modificações econômicas e 

sociais no país. Após o fim do seu mandato em 1954, desencadearam-se uma sequência de 

acontecimentos 10 anos depois resultando num período conturbado de crises políticas e sociais 

no país, que ficou conhecido como Ditadura Militar. Ou seja, concomitante com o início da fase 

pós-modernista, se iniciava também uma fase histórica muito conturbada permeada de 

repressões e censuras.  
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O termo pós-modernismo não é algo de comum acordo entre todos os estudiosos 

literários, há quem prefira não utilizar este termo para designar uma das fases do modernismo. 

Mas, considerando que a escrita dos poetas desta geração propunha uma ruptura com os 

modelos estéticos das fases anteriores, é inegável que as modificações na estética literária 

anunciavam uma ruptura com as propostas e temáticas anteriores. Bosi (2006, p. 464) esclarece 

melhor esta questão ao enfatizar que “alguns poetas amadurecidos durante a II Guerra Mundial 

entenderam isolar os cuidados métricos e a dicção nobre da sua própria poesia elevando-os a 

critério bastante para se contraporem à literatura de 22: assim nasceu a geração de 45.” Dessa 

forma, a literatura desta fase moderna simboliza, de certa forma, uma ruptura com alguns estilos 

e idiossincrasias pertinentes anteriormente. 

A busca por novas expressões, novas temáticas, uma nova estética acentuavam o que 

podemos denominar de uma renovação estética dentro da própria renovação estética, pois se 

considerarmos o “moderno” como novo, o pós-moderno acaba por impulsionar a necessidade 

e busca por uma renovação contínua. Sendo assim, “É verdade que é possível começar a discutir 

didaticamente a periodologia do pós-modernismo: trata-se, neste caso, de um conjunto de 

atitudes artísticas anti-modernistas que emergem no final dos anos 50 e se desenvolvem durante 

a década de 60” (CEIA, 2009, p. 1-2). Entretanto, tratando-se de conceitualização, o termo 

“pós-modernismo” só foi realmente introduzido a partir da década de 60 encaminhado nas 

décadas seguintes, foi se moldando deixando transcorrer numa certa linearidade as moldagens 

estéticas propostas pelos escritores que se seguiam nas próximas décadas, assim sendo,  

 

A década de 1960 marca o início de uma prosa urbana arraigada na realidade 

social das grandes cidades e que, durante a década de 1970, encontra sua 

opção criativa no conto curto. Os anos 70 se impõem sobre os escritores com 

a demanda de encontrar uma expressão estética que pudesse responder à 

situação política e social do regime autoritário (SCHOLLHAMER, 2009, p. 

22). 

 

Ganham destaque nesta fase a poesia intimista, ou seja, uma poesia do pensamento e, 

por vezes, visual que mais tarde desagua no concretismo, a prosa urbana e a prosa regionalista 

também se destacam evidenciando um grande teor de crítica social bem elaborada. 

É mais precisamente desta fase do modernismo que João Cabral de Melo Neto faz parte, 

nascido na Cidade do Recife e considerado um dos principais poetas da época, é reconhecido 

como o “engenheiro da linguagem poética” por apresentar em sua escrita marcas de uma 

trabalho minucioso com as palavras e as formas, “Da ‘nova objetividade’, qualificação superior 

a ‘neo-realismo’, é alto padrão a poesia de João Cabral de Melo Neto.” (BOSI, 2006, p. 469), e 
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de um rigor estético bem colocado se valendo da semântica para trabalhar com exatidão de 

forma e conteúdo em sua poética que segue sendo “uma forte presença para os escritores que 

se iniciaram na década de 1970” (SCHOLLHAMER, 2009, p. 26) declarado “poeta mestre”. 

 

2.2 A poesia dramática 

 

Circunscrevem-se em uma linha tênue história e ficção (ficção enquanto criação 

imaginária) e em paralelo a isto literatura e cultura, pois se encontram alinhadas em obras como 

em Morte e Vida Severina. Ao Compreendermos a literatura como manifestação artística, 

estamos também atribuindo às palavras várias possibilidades de manifestação, dentre as quais, 

a representação cultural. Temos em Aristóteles a dramaticidade como um dos gêneros das obras 

literárias, na qual se encontram os Autos, as comédias, as tragédias, ou seja, não se exclui a 

ideia de que os textos dramáticos sejam uma espécie de narrativa, só que possíveis de serem 

representadas através de ações e diálogos.  

Contudo, temos no poema Morte e Vida Severina um texto que oscila entre poesia e 

teatro, denominado pelo autor como “auto de Natal pernambucano”, “poema longo mais 

equilibrado entre rigor formal e temática participante” (BOSI, 2006, p. 471) encontramos uma 

representação do que seria o cenário pernambucano. O autor coloca neste poema esta 

representação sendo totalmente passível de encenação teatral. Apesar de ter se afastado por 

vezes do cenário nordestino, João Cabral de Melo Neto não compromete a sua capacidade de 

descrever a vivência nordestina quando se propõe a produzir esta obra, não se pode afirmar, no 

entanto, que existe na obra uma espécie de autobiografia, mas o olhar subjetivista-intimista do 

autor chega a ser perceptível. Schollhammer esclarece melhor essa questão quando evidencia 

que  

 

vemos alguns escritores trazendo, para dentro de suas ficções, as condições 

factuais de criação, ou o material nitidamente autobiográfico que a envolve, 

tirando proveito da tensão entre o plano referencial e o plano ficcional, ora 

para confundir os limites entre essas instâncias, ora, como parece ser a 

tendência que prevalece, para inserir índices de um real originário na 

experiência íntima que ancore a ficção de maneira mais comprometida 

(SCHOLLHAMER, 2009, p. 114). 

 

Dessa forma, o caráter individual de vivência e de percepção do autor dão destaque e 

determinam os aspectos magistrais do poema. 
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Encontram-se ainda bem elaboradas a voz narrativa do poema passível de ser entregue 

às personagens, os tons melódicos com uma rica utilização de rimas também acabam por realçar 

a dramaticidade existente no poema e em razão destes atributos tem-se também a possibilidade 

dos atores facilmente contarem com interpretatividade a história através de diálogos e 

monólogos. Por exemplo, neste trecho a seguir quando Severino trava um diálogo com os 

irmãos das almas ao perceber que estes carregam um defunto: 

 

— Mas então por que o mataram, 

irmãos das almas, 

mas então por que o mataram 

com espingarda? 

— Queria mais espalhar-se, 

irmão das almas, 

queria voar mais livre 

essa ave-bala. 

— E agora o que passará, 

irmãos das almas, 

o que é que acontecerá 

contra a espingarda? 

— Mais campo tem para soltar, 

irmão das almas, 

tem mais onde fazer voar 
as filhas-bala.  (p. 5) 

 

2.3 O regionalismo de João Cabral de Melo Neto 

 

O que podemos denominar como poesia regionalista de João Cabral de Melo Neto é 

resultante do retrato apresentado pelo autor e percebido na obra pelo interlocutor. É comum 

encontrar, entre alguns escritores, que o fato de João Cabral ter se distanciado, por vezes, da 

região de origem (Nordeste), tanto para outras regiões do país como também para o exterior, 

motivou no autor um alargamento da sua visão sob o cenário nordestino. Trata-se, então, de 

enxergar a importância de propor uma caracterização poética e de assumir um compromisso 

ficcional, que juntos, esses objetivos resultam no que nós conhecemos por “auto de Natal 

pernambucano” que Bosi (2006, p. 471) reconhece como resultado de uma “tendência de 

apertar em versos breves e numa sintaxe incisiva o horizonte da vivência nordestina.”, a 

exemplo: 

 

só a morte tem encontrado 

quem pensava encontrar vida, 

e o pouco que não foi morte 

foi de vida Severina 
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(aquela vida que é menos 

vivida que defendida, 

e é ainda mais Severina 

para o homem que retira). (p. 8) 

(...) 

De sua formosura 

deixai-me que diga: 

é tão belo como um sim 

numa sala negativa (p. 27). 

 

João Cabral de Melo Neto busca em seu vocabulário de “engenheiro da linguagem” 

marcas características como repetição (principalmente dos vocativos ou nomes das 

personagens), atribuição de mudança de classe de palavras (advérbio e nome próprio como 

adjetivo), oposição de termos, vocabulário simples e bastante rimado com termos 

característicos do Nordeste. A melodia que as rimas permitem que seja feita, encaminham um 

cantar melódico tristonho, passivo, sem alegria, sem vida, bastante expressivo, porém, “as 

coisas de não” juntamente com a melodia trabalham juntas para que não seja detectado nenhum 

otimismo, mesmo sem ser um poema maniqueísta, nele se sobressai o pessimismo existente nas 

“vidas severinas” como único caminho, única sina na vida. 

O regionalismo de João Cabral de Melo Neto acaba sendo uma extensão do romance de 

30, em que o regionalismo era a temática central das principais produções da época de vários 

escritores, Schollhammer esclarece bem a necessidade dessas influências que se perpetuaram 

pelos anos seguintes a 1930, tendo em vista que  

 

Após os picos criativos da década de 1950, a realização das mais altas 

ambições criativas modernistas na obra de Guimarães Rosa, bem como a 

derrota da utopia de uma modernização racional encarnada pelo movimento 

concretista -, o escritor brasileiro ou seguia a corrente latino-americana em 

direção a uma literatura mágico-realista e alegórica ou retornava aos 

problemas estilísticos não resolvidos pelo realismo social, como os que 

haviam sido problematizados nos romances da década de 1930, em particular 

pelos regionalistas do Nordeste, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel 

de Queiroz e Jorge Amado. Como denominador comum às duas vertentes 

havia, segundo Santiago, o compromisso temático com uma crítica social e 

política contra qualquer tipo de autoritarismo (SCHOLLHAMER, 2009, p. 

23). 

 

Então, ancorado pelo compromisso de produzir uma crítica sobre as discrepâncias 

sociais resultantes do capitalismo ascendente na época, é encontrado na produção regionalista 

do autor o retrato da desigualdade social, das mazelas que assolam as regiões menos abastadas 

economicamente. João Cabral de Melo Neto organiza em “Morte e Vida Severina” o que há de 

mais inerente e íntimo do sertão nordestino na poesia regionalista. 
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A tendência de tornar visível personagens, ações, cenários e descrições típicas de uma 

determinada região mescla as tendências do período literário e a visão de mundo do autor 

adquirida em vivências e experiências adquiridas na época. Schollhammer (2009, p. 22) 

fazendo um breve mapeamento das últimas gerações literárias coloca que “As novas metrópoles 

brasileiras tornavam-se palco para uma série de narradores que decidiam assumir um franco 

compromisso com a realidade social, tendo como foco preferencial, as consequências inumanas 

da miséria humana do crime e da violência”. Une-se a isto, a preocupação com as expressões 

estéticas que, através da linguagem, pudessem ser traços de inovação literária. 

 

3 SEÇÃO DE ANÁLISES 

 

3.1 A dramaticidade  

 

Já foram discutidas neste trabalho alguns aspectos pertinentes na obra “Morte e vida 

Severina” e ao percebermos a dramaticidade como um dos aspectos que detém mais destaque 

em virtude do diálogo que se estabelece entre a obra e o teatro, serão analisados nesta subseção 

alguns pontos da obra que nos permitem nos estendermos na percepção da relação do poema 

com a teatralidade obstinada.  

Começando pela estrutura do poema, temos na obra uma divisão de dezoito partes, aliás, 

dezoito cenas que são muito bem elaboradas apresentando antes de cada cena uma pequena 

descrição em espécie de resumo da ação a ser narrada. Até a cena 12 o autor alterna entre 

monólogos e diálogos, “As de número ímpar apresentam o personagem Severino sozinho. Nas 

de número par, ele ou contracena com outros personagens ou assiste a seus diálogos” (RALS, 

1980, p. 119). Esta divisão do poema dialoga bastante com a estrutura de vários gêneros que 

são próprios da dramatização/ficção, em todo caso, gêneros que têm a função de apresentar uma 

encenação. Com isso, podemos compreender melhor que a estrutura colabora para uma possível 

encenação constituindo uma divisão favorável a isto. 

Há de se notar também em “Morte e Vida Severina” a grande caracterização feita sob 

as personagens, principalmente, a personagem principal que é Severino, um homem que possui 

todos os trejeitos característicos do típico sertanejo. É válido destacar a forma como a 

personagem se apresenta logo no primeiro capítulo: 

 

“Mas isso ainda diz pouco: 

se ao menos mais cinco havia 
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com nome de Severino 

filhos de tantas Marias 

mulheres de outros tantos, 

já finados, Zacarias, 

vivendo na mesma serra 

magra e ossuda em que eu vivia” (p. 02). 

 

Esta descrição alargada que o autor descreve com extensão a muitas realidades 

estabelece uma ponte das características, das vivências, da identidade e das inúmeras realidades 

de sofrimento encontradas no sertão paraibano e que encontram um ponto em comum que são 

os problemas de fome, sede, morte, pobreza e mais tantos outros que por serem tão comum 

chega a ser banal. 

Encontra-se também na obra, a alternância das vozes das personagens que, por vezes, 

em monólogos de Severino, em outras, um diálogo entre Severino e as demais personagens que 

surgem em algumas cenas. Os gêneros dramáticos se caracterizam por conterem um narrador 

que se mistura à própria narração e por isso, a própria cena já é o narrador, como é o caso de 

Morte e Vida Severina em queo narrador se funde à própria narração, os acontecimentos são 

descritos de uma forma que falam pelo próprio acontecimento e isso é viável em virtude da 

linguagem poética e ao mesmo tempo teatral que João Cabral de Melo Neto emprega no poema. 

Outra característica marcante do poema que se estende a dramaturgia é a linguagem bem 

entonada (quase cantada) numa espécie de ladainha que algumas cenas são narradas, resultando 

numa ligação direta com as cantorias em missas, cultos e demais contextos religiosos e são 

caracterizadas pela repetição rítmica em série dos versos: 

 

Essa cova em que estás 

com palmos medida, 

é a cota menor 

que tiraste em vida. 

 É de bom tamanho, 

nem largo nem fundo, 

é a parte que te cabe 

neste latifúndio. 

 Não é cova grande. 

É cova medida, 

é a terra que querias 

ver dividida. 

É uma cova grande 

para teu pouco defunto, 

mas estarás mais ancho 

que estavas no mundo  (p. 12-13). 
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Nos valendo deste trecho como exemplo, podemos perceber que as rimas elaboradas 

pelo autor permitem, sem pressionar insistentemente, a composição melódica do poema. As 

palavras fluem e pela similaridade sonora que são colocadas se aproximam muito de uma 

consonância musical. 

Para além destes aspectos existe ainda como elemento propiciador da dramaticidade 

concernente do poema, uma espécie de intertextualidade com temas religiosos, mais 

precisamente no fim do poema, como antítese à morte (tema pertinente em quase toda a obra) 

um nascimento que muito se assemelha ao nascimento de Jesus Cristo que ao nascer, recebe 

visitas que lhe dão presentes, fato que muito se assemelha à visita dos três reis magos ao menino 

Jesus. A partir da décima terceira cena é descrito o nascimento de um menino, sua chegada (seu 

nascimento) simboliza em vários aspectos, a esperança, uma vida que seria diferente da sina 

dos tantos outros Severinos. Vejamos um trecho desta passagem em que o menino recém-

nascido recebe visitas e presentes: 

 

Minha pobreza tal é 

que não trago presente grande: 

trago para a mãe caranguejos 

pescados por esses mangues; 

mamando leite de lama 

conservará nosso sangue. 

 Minha pobreza tal é 

que coisa alguma posso ofertar: 

somente o leite que tenho 

para meu filho amamentar; 

aqui todos são irmãos, 

de leite, de lama, de ar (p. 24). 

 

Este recorte da cena quinze nos permite perceber uma semelhança bem próxima da visita 

dos três reis magos ao menino Jesus, só que está adaptada para a versão nordestina. Fazendo 

um contraponto entre os presentes místicos ofertados a Jesus pelos reis magos: Ouro, incenso e 

mirra, em que o ouro representa o reinado, o incenso como sacrifício a Deus, pois Jesus seria o 

filho de Deus, e a mirra representando a mortalidade. Em contraposição a isto, temos em Morte 

e Vida Severina presentes característicos da região: caranguejos, leite de uma ama, papel de 

jornal para servir de cobertor, água da bica do rosário de Olinda, um canário da terra, uma 

bolacha d´água, um boneco de barro, uma dose de pitu (cachaça produzida em Pernambuco), 

frutas, peixe, rolete de cana e siris; fazendo uma análise bem inerente ao regionalismo da obra, 

tem-se nestes presentes uma representação simbólica da realidade dos nordestinos com objetos 

que são, em sua grande maioria, escassas na vida dos tantos Severinos que passam fome, sede 
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e precisão de tantos recursos. Outro aspecto intimamente ligado ao auto natalino é o nome do 

pai do recém-nascido que é José e que também é carpinteiro assim como o esposo da virgem 

Maria e pai do menino Jesus, dessa forma, é aceitável reconhecer que se trata de um auto dentro 

do próprio auto. 

 

3.2 O Regionalismo 

 

Outra característica marcante da obra é justamente o regionalismo com que João Cabral 

de Melo Neto descreve personagens e espaços próprios e característicos da obra e que seguem 

dando consistência à temática principal. As “vidas severinas” que são narradas no poema e a 

grande semelhança existente em Severino permite a percepção de que a sina e a situação da 

personagem se estenda a realidade de tantos outros nordestinos. O poema descreve 

incessantemente a vivência real do povo nordestino que sofre com problemas de seca, de fome, 

de escassez de recursos e, principalmente, a luta pela sobrevivência. 

O poema delineia muito bem esses problemas sociais do sertão nordestino, descrevendo 

algo considerado comum dos nordestinos que é a migração para locais de melhor qualidade na 

busca de encontrar melhores condições de vida, pois o poema “conta o roteiro de Severino, um 

homem do Agreste que vai em demanda do litoral e topa em cada parada com a morte, presença 

anônima e coletiva” (BOSI, 2006, p. 471), ou seja, a morte vai se fazer presente na grande 

maioria das cenas. Vejamos este trecho da primeira cena: 

 

E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte Severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

de fome um pouco por dia 

(de fraqueza e de doença 

é que a morte Severina 

ataca em qualquer idade, 

e até gente não nascida). 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo e na sina: 

a de abrandar estas pedras 

suando-se muito em cima, 

a de tentar despertar 

terra sempre mais extinta (p. 2). 
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Neste trecho podem ser destacados vários aspectos que o poema enfatiza pertinentes a 

região do sertão nordestino. A iniciar pelo lexema “Severino” que é utilizado para qualificar a 

morte dos tantos outros Severinos que não necessariamente possuem este nome, mas que 

também são nordestinos e apresentam o mesmo padrão de vida, que vivem na mesma condição 

de miserabilidade. Ao descrever a morte, o autor faz referência ao alto grau de mortalidade de 

pessoas ainda jovens pelo desgaste de tanto trabalharem em condições sub-humanas para 

conseguirem alimento, à fome que assola a população que luta para sobreviver e ter o alimento 

na mesa. 

Há de se destacar a informação entre parênteses que surge como acréscimo destacando 

fraqueza e doença como consequências da fome, e ainda quando faz referência às pessoas “não 

nascidas”, pois no sertão nordestino era muito comum o falecimento das mães ao dar à luz ou 

antes disso e a morte também de crianças ainda bebês. Neste último recorte, o autor enfatiza a 

questão da existência da falta de oportunidade de trabalho, sendo destinado aos mais pobres o 

trabalho braçal na lavoura. Outro aspecto ainda destacado neste trecho pode ser uma crítica a 

reforma agrária que é uma luta dos agricultores pela divisão dos grandes latifúndios, ou seja, a 

divisão das terras entre os mais pobres, pois a grande maioria das terras se concentram nas mãos 

dos grandes latifundiários. A terra, que assim como todos os outros recursos, encontram-se 

sempre mais extintos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Reiterando aqui os objetivos deste trabalho de percebermos no poema Morte e Vida 

Severinacomo se apresentam e se constituem na obra a dramaticidade e o regionalismo, é válido 

reconhecer que João Cabral de Melo Neto constrói esses aspectos de maneira expressiva, 

significativa, interpretativa e dinâmica. Ao narrar a saga do retirante Severino em direção aos 

mangues na busca de melhorias de vida, o autor consegue pôr em evidência a vivência de um 

povo sofrido e que vivem em más condições, além de descrever com destreza o espaço físico 

enquanto propiciador deste sofrimento.  

Há na obra uma banalização da morte, o que faz do poema um retrato regional 

característico nordestino. Ademais, o autor ainda descreve características culturais religiosas e 

sociais da região e torna o poema uma espécie de “auto” que chega a ser um subgênero da 

literatura dramática, o que acaba por tornar o poema, tanto pela extensão como pelas 

características, passível de ser encenado. Severino é um típico representante de uma 
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coletividade por representar toda uma população, mas que segue em busca de algo diferente do 

que lhe é destinado pelas condições que são oferecidas. 
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RASTROS DE SUOR, DE SANGUE E DE ESPERANÇA: A 

TRANSDISCIPLINARIDADE EXISTENTE ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA NA 

OBRA O QUINZE DE RACHEL DE QUEIROZ 

 

Moisés Saraiva Guerra 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo apresentar, discutir e refletir sobre o processo de transdisciplinaridade 

existente entre a História e a Literatura na obra O Quinze (1930) da escritora Rachel de Queiroz. 

Ressaltando o instrumento de ampliação do senso crítico e de reflexões, neste sentido, tratou-se de 

analisar e de interpretar a obra literária em questão. Para a execução da proposta transdisciplinar foi 

realizada a recuperação de vozes dos sujeitos subalternos presentes na obra literária, além do resgate 

documental dos marcos históricos cearenses datados do final do século XIX e da primeira metade do 

século XX. De caráter regionalista e de cunho reivindicatório, O Quinze foi um primordial artefato de 

estudo sobre a relação que a literatura tece na construção de nossa historiografia brasileira. Contamos 

com contribuições de bases teóricas que nortearam o estudo sobre a transdisciplinaridade existente entre 

História e Literatura, tais como: Cândido (1965), Pesavento (2003), Araújo (2009), Santana (2013), 

Borges (2010), dentre outros. Buscar conhecer a construção dos pilares que sustentam todo um 

maniqueísmo em volta da nossa historiografia se faz primordial. 

 

Palavras-chave: Literatura. Seca. O Quinze. História. Transdisciplinaridade. 

 

1 UMA NOVA LITERATURA, NOVAS REPRESENTAÇÕES 

 

[...] com o espinho, com os gravetos estalados em lança; [...]: árvores sem 

folhas, de galhos retorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando 

rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um 

bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante (CUNHA, 2007, p. 70). 

 

A partir do final da segunda década do século XX no Brasil, registra-se um aumento nas 

produções literárias que procura a construção de uma identidade nacional. Narrativas advindas 

de escritores de todo o país, calçavam as suas memórias em produções fervorosas e inovadoras. 

Tomados pela ruptura do tradicionalismo, pela renovação estética, assim como pela valorização 

de temáticas nacionalistas e regionalistas, tem-se no país, o surgimento do Modernismo. 

Registra-se um aumento sensível na produção literata que visa a construção de memórias da 

história nacional. O debate em torno de uma identidade brasileira estava ainda em discussão. 

Os padrões literários vigentes até então, ignoravam a existência de um povo já detentor de 

culturas enormemente diversificadas. Mas se existe cultura, também há de se existir um povo. 

No entanto, que povo é esse? Onde está o povo brasileiro que não é retratado e tampouco 

reconhecido pelos demais? 
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Borges (2010) salienta que o literato não cria nada a partir do nada. Não se faz literatura 

sem contato com a sociedade, a cultura e a história. Esse movimento de construção da 

representação de um povo visava atribuir significado ao mundo, ao que se dá o nome de 

imaginário (PESAVENTO, 2003). No entanto, a literatura regionalista e modernista engajara-

se na luta pela idealização de representações e análises de uma historiografia brasileira 

construída através de inúmeras lutas.  

Reaver os escritos do povo brasileiro ao longo da história de modo a se fazer perceber 

a representação de seus papéis e suas respectivas contribuições era o grande ideal dessa nova 

forma de se fazer literatura. O povo brasileiro não era constituído apenas das elites agrárias ou 

urbanas, as quais consolidavam seus vários interesses e moldavam uma cultura dominante para 

toda a sociedade. A literatura em questão traz à tona aspectos da cultura popular, até então 

ignorada por essa elite cultural. 

O retrato do sertanejo brasileiro se fazia representação nas obras literárias, em meio aos 

confrontos e tensões ideológicas e políticos do início do século XX, mais precisamente nos anos 

30. Os debates em torno de uma identidade nacional prosseguiram até pelo menos até os anos 

60, através das ciências sociais e humanas em reflexões como as dos autores: Gilberto Freyre e 

a sua célebre obra que revolucionara os escritos de nossa história: Casa-Grande & Senzala 

(1933). Nela podemos conhecer um pouco das relações íntimas que se fizeram presentes em 

nosso Brasil colonial, através do cruzamento das três raças: portuguesa, indígena e africana. As 

nossas raízes e descendências serviram de palco para a elaboração dos escritos primórdios de 

nossa sociedade brasileira. O escritor pernambucano também escreveu Nordeste: Aspectos da 

Influência da Cana sobre a Vida e a Paisagem do Nordeste do Brasil (1937), onde trata dos 

impactos sociais da cultura da cana-de-açúcar e da sua ligação com o regime escravocrata, 

assim como a destruição do meio ambiente e os seus impactos sobre   

Caio Prado Júnior em suas contribuições para a renovação historiográfica lançara as 

seguintes obras: Formação do Brasil Contemporâneo (1942) e História Econômica do Brasil 

(1945). Nelas podemos encontrar interpretações da formação social brasileira a partir de 

pressupostos teóricos do materialismo histórico. Raízes do Brasil (1936) de Sérgio Buarque de 

Holanda aborda aspectos centrais da história de nossa história cultural brasileira. E não 

podemos esquecer das contribuições de Florestan Fernandes em A Revolução Burguesa no 

Brasil: Ensaio de Interpretação Sociológica (1975) e de Antônio Cândido em Os parceiros do 

Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida (1964), 

onde analisa as relações entre literatura e sociedade. 
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O mundo perspirava disputas econômicas, políticas e ideológicas, advindas de um início 

de século bastante polarizador. E através desse clima, Cattapan (2012) salienta que no Brasil, 

essa polarização também se fez fortemente presente. É o período de crescimento do Partido 

Comunista, de organização da Aliança Nacional Libertadora e também da Ação Integralista, do 

populismo trabalhista de Getúlio e do Estado Novo. 

É início do século XX, é Brasil, é Nordeste, é Ceará, é a região marcada pelas políticas 

hierárquicas que sustentam toda uma supremacia política de grandes proprietários de terras. De 

um lado temos um estado dividido entre a aristocracia política e do outro, não tão distante 

geograficamente, encontramos o nativo, o vaqueiro, sertanejo esse que seria personagem central 

na construção da literatura nacional, como se percebe: “A revolução estética e a revolução 

ideológica, a renovação dos procedimentos literários e a redescoberta do país, a linguagem da 

vanguarda e a formação de uma literatura nacional” (LAFETÁ, 1930, p. 153). Como nos 

esclarece Neves (2000), o lugar que o Nordeste ocupa na historiografia brasileira tem variado 

bastante. Conforme a conjuntura política e econômica, alguns aspectos ganham relevo e 

tornam-se oportunos para a reflexão; outros são periodicamente esquecidos. No contexto do 

desenvolvimento urbano e econômico do país nos anos 30, a região centro-sul, principal atração 

dos investimentos capitalistas, serviria de arquétipo para a construção de uma identidade 

brasileira e em especial na literatura. Uma nova linguagem, objetiva e realista, traria aos 

leitores, uma nova forma de conhecer o seu país. De fato, “a literatura engajada que nasceu no 

Brasil dos anos 20 e 30 adquiriu na região Nordeste um sentido específico que estabeleceu a 

relação entre a tradição e a realidade, baseada na sua oposição ao Sul, ao moderno, ao 

cosmopolita” (GUERELLUS, 2008, p. 15). 

De acordo com Abaurre (2005), o Modernismo brasileiro propôs novos caminhos 

estéticos sob forma de manifestos para a literatura, cujas ideias conciliavam a cultura nativa e 

a cultura intelectual. O rompimento com aquilo que não mais servia fora um grande passo nas 

manifestações artísticas do movimento literário em questão. A valorização da cultura local, e 

em especial à língua oral, teríamos de acordo com Pesavento (2003), a construção da identidade 

nacional brasileira através dos discursos literário e histórico como uma não-identificação com 

a latino-americanidade. 

Falasse do Brasil para os brasileiros. Os padrões estrangeiros dariam lugar aos valores 

brasileiros. Tais mudanças refletiriam nas produções artísticas, Cândido (1965) nos lembra que 

“fora como se a literatura tivesse desenvolvido para o leitor uma visão renovada, não 

convencional, do seu país, visto como um conjunto diversificado mais solidário. O ano de 1926 

foi palco do surgimento de um movimento literário que dera espaço aos romances regionalistas 
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da década de 30 no Brasil. Gilberto Freyre nos orienta que houve um Congresso Brasileiro de 

Regionalismo na cidade de Recife no fim dos anos 20. 

 

Seu fim não é desenvolver a mística de que, no Brasil, só o Nordeste tenha 

valor, só os sequilhos feitos por mãos pernambucanas ou paraibanas de sinhás 

sejam gostosos, só as rendas e redes feitas por cearense ou alagoano tenham 

graça, só os problemas da região da cana ou da área das secas ou da do algodão 

apresentem importância. Os animadores desta nova espécie de regionalismo 

desejam ver se desenvolverem no País outros regionalismos que se juntem ao 

do Nordeste, dando ao movimento o sentido organicamente brasileiro e, até, 

americano, quando não mais amplo, que ele deve ter (FREYRE, 1996, p. 1-

2). 

 

Romancistas tentavam produzir uma literatura mais consistente em vista do período de 

choques ideológicos em que estavam vivendo. Tomados pelos pensamentos marxistas, 

elaboravam uma arte mais voltada para a luta de interesses sociais. Denúncias em torno da crise 

econômica do Nordeste ganharam poderio na literatura regionalista. Seca, cangaço, fome, 

migrações, dentre outros ganhavam representações na literatura regionalista e constituíam-se 

marcos na historiografia brasileira. Freitas (1989) ressalta que quando o escritor se volta para o 

passado histórico, ele objetiva exprimir desse passado aquilo que ainda não foi dito, aquilo que 

dele está reprimido ou latente, para assim explorá-lo em todas as suas virtualidades e prolongá-

las. Como havia dito outrora, os limites entre a história e a literatura são indiscutíveis, devendo-

se ao fato de que a literatura não traz consigo o compromisso para com a comprovação ou a 

negação dos fatos do que se é dissertado. A história, por sua vez, só é “História” em função dos 

métodos e técnicas científicas que se utilizam para comprovar ou negar o problema que se 

propôs analisar. 

Lafetá (2000) considera que a preocupação central do romance de 30 foi, portanto, o 

projeto ideológico, em contraposição ao predomínio do projeto estético da geração modernista 

da Semana de 22. Ou seja, enquanto os modernistas de 22 empreendiam experimentações com 

a linguagem em busca de uma nova forma, rompendo com a linguagem parnasiana vigente até 

então, os romancistas de 30 propunham o engajamento social e político da literatura, defendiam 

a necessidade de um posicionamento ideológico. 

O romance de 30 consolidou definitivamente na literatura brasileira uma prosa moderna, 

livre de arcaísmos, com uma linguagem natural e uma narração direta, construindo uma nova 

forma que seria utilizada por todo o romance posterior. No plano do conteúdo, continuou um 

processo que se iniciara timidamente na passagem do século XIX para o XX, inserindo 

definitivamente na literatura brasileira a figura do oprimido, no caso, sob a forma, 
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principalmente, do migrante nordestino. Foi uma reação brusca aos personagens quase todos 

burgueses da literatura produzida até aquele momento. 

Pimentel (2009) tenta nos explicar que muitos foram os estudos que tentaram explicar a 

estreita relação que há entre a história e ficção. Isso porque a História diz respeito a todo o 

universo de acontecimentos que envolvem o homem na sociedade. Em uma consciência de 

subdesenvolvimento em que o país estava emergido, a literatura de ficção nordestina traria de 

mais moderno, profundo e inovador, a violência de uma literatura realista. Segundo Bosi 

(1994), a memória pode ser conservação ou elaboração do passado, onde as experiências 

passadas são refeitas, reconstruídas, repensadas, com imagens e ideias de hoje. Para Pontuschka 

(2009): 

 
A literatura dá prazer. A palavra é importante. Como se tem prazer ao sentir a 

harmonia de um quadro ou uma música. Há professores que só trabalham essa 

parte, mas a literatura é muito mais que isso. Por ela, os alunos podem 

descobrir também toda grandeza existente nos homens, para que saibam que 

essa grandeza existe neles igualmente (PONTUSCHKA, 2009, p. 237). 

 

As contribuições que os romancistas da década de 30 proporcionaram para a construção 

de uma literatura regionalista, me fizeram criar admiração pela temática. O cotidiano do povo 

nordestino era transcrito para os livros de uma forma enxuta, perturbadora e por muitas vezes 

“agressiva”. No fim do século XIX, alguns romancistas narravam as angústias de uma das mais 

longas secas nordestinas que se tem notícia, a de 1877-1879, mais conhecida como a “Seca dos 

três setes”, responsável pelo desparecimento de 4% da população da região cearense. Rodolfo 

Teófilo em sua obra A Fome: Cenas da Seca no Ceará (1890), trouxe de mais animalesco aos 

nossos olhos, a famigerada trajetória de retirantes em busca de sobrevivência. A autofagia fora 

apresentada na presente obra como uma extremidade da natureza humana.  

 

2 O QUINZE: OS OLHOS VIRAM, OS OLHOS LERAM, O SOL ASSISTIRA 

 

O Quinze traz em si componentes que nos fazem enxergar o sertão, por vezes tão sofrido, 

de uma forma poética, naturalista, íntima e envolvente aos nossos olhos. Aclamado pela crítica 

literária, a obra ganhara bastante aceitação aos olhos da academia, sendo até alvo de dúvidas 

sobre a sua autoria. Zilberman (1994) afirma que através do conto de fadas, da reapropriação 

de mitos, fábulas e lendas folclóricas ou do relatório de aventuras, o leitor reconhece o contorno 

dentro do qual está inserido e com o qual compartilha sucessos e dificuldades. 
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O Movimento Regionalista através de seus escritores pretendia não dar somente ênfase 

ao Nordeste, mas sim buscar outros regionalismos pelo Brasil e propagar a ideia de que a nação 

seria a somatória de todas as regiões regionais. Em virtude de opiniões concordantes acerca da 

renovação cultural, o renomado sociólogo pernambucano Gilberto Freyre encabeçara um 

movimento na cena recifense afim de defender o regionalismo na cultural efervescência em que 

o país estava a respirar. 

Na interpretação da realidade social e na investigação do passado, a literatura e a história 

caminham juntas, proporcionando, portanto, uma importante interdisciplinaridade na 

compreensão de nossa historiografia. Preservar as memórias dos sertanejos, seria também uma 

maneira “[...] necessária de combater a perda de autenticidade da cultura brasileira, ameaçada 

pela introdução exagerada de elementos de outras culturas, especialmente norte-americanas” 

(NEVES, 2012, p. 6). 

Ferreira (2010) salienta que a historicidade da Literatura é, assim, relativa à sua própria 

essência e, de certo modo, todo romance é histórico no sentido de estar relacionado a um 

determinado contexto fático espaço-temporal. Pesavento (2003) já dizia que a história se reveste 

de uma função de criação, ao selecionar documentos, compor um enredo, desvendar uma 

intriga, recuperar significados. Isso possibilita que o leitor tenha uma maior proximidade com 

a obra, como já salientava Carvalho (1990) no conto, o homem passa a revelar experiência, 

preocupando-se com o fato sucedido e o seu conteúdo real.  

Segundo Antunes (2005, p. 31), “[...] a literatura é um dos recursos capazes de levar os 

indivíduos à reflexão sobre os conflitos sociais e psicológicos do homem, e nada melhor para 

isso do que introduzir essa literatura já na infância, levando-a para a sala de aula [...]”. Pereira 

(1973) assegura que a literatura regionalista estuda as particularidades linguísticas de uma 

determinada obra, em uma região geográfica específica, decorrente da cultura lá existente.  

Segundo Held (1980) a literatura fantástica e poética é antes de tudo e 

indissociavelmente, fonte de maravilhamento e de reflexão pessoal, fontes de espírito crítico, 

porque toda descoberta de beleza nos torna exigente e, pois, mais críticos diante do mundo. O 

estudo da História, tomando por base a literatura regional, pode vir a tornar a possibilidade de 

assimilação da identidade local. Teixeira (2009) expõe que acreditamos realmente que isto seja 

possível, pois a produção literária brasileira é rica em autores que retratam em suas obras 

diversas paisagens, regiões e aspectos sociais e culturais da sociedade brasileira em diferentes 

temporalidades. 

A história de O Quinze se passa em dois planos, com capítulos curtos, que na maioria 

das vezes nos dilacera e nos envolve. A linearidade em que Rachel trata na obra nos faz analisar 
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as difíceis condições de vida em que o sertanejo passava no início do século XX, mais 

precisamente no ano de 1915. Representações através do panorama da seca, a busca por 

melhores condições de vida faz o homem iniciar um árduo ciclo de migrações. A família de 

retirantes impedida de continuar em sua terra natal, motivada por inúmeros fatores, dentre eles, 

a fome, a enorme vilã do romance. Moreira (2010) salienta que o romance brasileiro, em 

particular o regionalista dos anos 1920 aos anos 1950, é tão fundamentalmente uma análise 

crítico-espacial do real nacional. 

A falta de alimento impulsiona a criação de vários conflitos internos e externos, a 

natureza, no entanto, se torna o grande cenário dessa dolorosa partida do retirante em busca de 

sobrevivência. O destino seria o norte do país, pois se encontra em constante ascensão, o Ciclo 

da Borracha, ciclo esse que atraía enorme quantidade de famintos. De um lado o governo do 

Estado estimulava a ida desses retirantes, oferecendo-lhes passagens de trens, objetivando, 

portanto, a limpeza de um cenário cearense que já se encontrava bastante dilacerado pela fome 

e miséria. É como se todos nós, no fundo sentíssemos que nascêssemos apenas para obedecer a 

um chamado, e obedecer docilmente, a obedecer a qualquer um que nos convoque para vitória, 

mesmo que na verdade, nos convide para a morte (QUEIROZ, 2004). Pereira (1973) assegura 

que a literatura regionalista estuda as particularidades linguísticas de uma determinada obra, 

em uma região geográfica específica, decorrente da cultura lá existente. 

 

3 AS MARCAS DE UM PEDREGOSO TRAJETO 

 

Torna-se relevante saber que tanto a História quanto a literatura são discursos distintos 

que almejam representar as experiências dos homens no tempo, assim: “ambas são formas de 

explicar o presente, inventar o passado, imaginar o futuro [...] ambas são formas de representar 

inquietações e questões que mobilizam os homens em cada época de sua história, e, nesta 

medida, possuem um público destinatário e leitor” (PESAVENTO. 2003, p. 81). 

Neto (2015) ressalta que naquele ano, o de 1915, chovera apenas 223 milímetros no 

Quixadá, um quinto do que se registrara no ano anterior. Avassaladoramente o Sertão Central 

se encarregava de ecoar a despedida de Chico Bento e de sua família, como também a de Dona 

Inácia, que na estação de trem enxugava suas lágrimas em um lenço branco, na despedida. 

A literatura regionalista é marcada por visões críticas das relações sociais, onde “o herói 

se opõe e resiste agonicamente às pressões da natureza e do meio social” (BOSI, 1994, p. 392). 

A própria autora, Rachel de Queiroz, vivenciara de perto o sofrimento que aperta sem dó o 

peito, escutara relatos de pessoas que já vendiam o pouco que tinha para arribarem por aí, sem 
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destino certo. A obra traz em si o sofrimento causado pela temível estiagem que castigou o ano 

de 1915. “[...] por traços característicos identificáveis no modo de vida, na organização da 

família, na estrutura do poder, [...] na visão de mundo e numa religiosidade propensa ao 

messianismo” (RIBEIRO, 2006, p. 307). O cenário, no entanto, é o nosso Ceará, Estado que 

diante o imaginário de uma nação abalada pelo sistema econômico emergente, a região 

problema de um Brasil oligárquico. Coutinho (1997) salienta que a criação artística literária no 

Brasil afirmara uma obrigação assumida para com o mundo brasileiro, enaltecendo assim, a 

paisagem, os problemas, os tipos sociais, os costumes, o povo, considerando, portanto, que toda 

obra literária carrega dentro de si as perspectivas de memórias de quem a escreve. 

E lá se vão, almas fugitivas em um céu escaldante e de cores sôfregas. “A seca era 

encarada como um anátema5, a necessidade de deixar o torrão natal, a necessidade de sujeitar-

se à expulsão, a provação de ter que adentrar em um mundo desconhecido e hostil” (NETO, 

2015, p. 35). “A irregularidade de chuvas não seria um problema se as relações estabelecidas 

entre os homens estivessem de acordo com as possibilidades da natureza” (NEVES, 2004, p. 

76). Em meio à poeira e ao sol escaldante, a família de retirantes mais pareciam zumbis. A 

paisagem cinzenta do sertão dava espaço aos trêmulos abanos do animal-de-carga, que 

suportava na cangaia os poucos alimentos que Chico Bento conseguira na mercearia do 

Zacarias. 

Enquanto a seca alastrava-se sertão adentro, as autoridades nada faziam para 

solucionarem o problema de tantos flagelados. Liberações de recursos para o Ceará e demais 

estados que sofriam com a estiagem, estagnavam em papéis e nada de concreto se fazia. O teatro 

do poderio político iria de encontro com o esvaziamento do sertão. Os retirantes estavam ainda 

presos ao modelo paternalista de relacionamento com as autoridades, e isso promovia a 

decadência moral e física dos mesmos. Segundo Neves (2004), em 1909, o governo cria o 

IOCS6 (Inspetoria de Obras Contra as Secas) que, apesar de ser um órgão federal, é 

imediatamente destinado a uma atuação no semi-árido.  

Assim, na travessia do sertão “em toda a extensão da vista, nem uma outra árvore surgia. 

Só aquele velho juazeiro, devastado e espinhento, verdejava a copa hospitaleira na desolação 

                                                             
5 Anátema (do latím anathema, e este do grego ΑνÜθεμα) significa etimologicamente oferenda, mas no seu uso 

principal indica o significado de maldição, no sentido de condenação a ser colocado de lado ou separado, cortado 

do seu ambiente como se corta um membro, de uma comunidade de crentes. 

A palavra Anátema será de certa forma uma sentença pronunciada e mediante a qual se expulsava alguém 

considerado um “herege” do seio da sociedade religiosa; esta expulsão era considerada uma pena mais grave que 

a excomunhão. 
6  Órgão criado pelo Decreto nº 7.619, de 21 de outubro de 1909, subordinado ao Ministério da Viação e Obras 

Públicas, com o nome de Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS).   
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cor de cinza da paisagem” (QUEIROZ, 1937, p. 18). A árvore servia de proteção para uma 

família de viajantes que diante tanta miséria, disputava uma carcaça de novilha junto aos 

urubus. De acordo com Sobrinho (1917, p. 24-25), “[...] os largos dias de jejum esgotaram todas 

as reservas do organismo e a tez macilenta do bando famélico, que se arrasta, denota a fraqueza 

extrema, o sofrimento atroz, e a vista inexpressiva revela o embotamento dos mais delicados 

sentimentos humanos”. 

 

[...] a partir de 1877, a seca não é mais um simples fenômeno climático de 

ausência ou irregularidade de chuvas, mas é um fenômeno de caráter social, 

em que o cenário se expande até alcançar todos os recantos da sociedade, no 

campo e na cidade, e seus atores não são somente os que sofrem as penúrias 

ou que passam fome, mas são todos os que se vêem envolvidos come estes; e 

cada vez mais fica difícil fugir deste contato (NEVES, 2000, p. 50). 

 

A família de Chico Bento havia se alimentado na noite anterior da carne salgada, ainda 

sobrara um pouco para o prosseguimento da viagem, mas o vaqueiro não quis que os homens 

se alimentassem daquele animal em estágio de putrefação. “E vosmecês têm coragem de comer 

isso? Me ripuna só de olhar... O outro explicou calmamente: - Faz dois dias que a gente não 

bota um de-comer de panela na boca ...” (QUEIRÓZ, 1937, p. 19). A solidariedade ao próximo 

ainda sobrevivia naquele espaço de calamidade. A luta pela sobrevivência faria de qualquer ser 

humano o mais egocêntrico possível. Ora pois, em um sertão famigerado, ter o que comer, já 

seria um dos maiores privilégios possíveis. Entre pedaços de carne seca, farinha e rapadura, os 

retirantes fizeram na minúscula sombra do juazeiro, a mais suculenta refeição dos últimos dois 

dias. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Quinze possibilitou-me visitar um passado e conhecer mais sobre a construção de 

nossa trajetória de vida cearense. Pude entender que a figura do sertanejo, do sentimento de se 

sentir sertanejo, vai bem mais além do que uma discussão geográfica. Finalizo, enfatizando que 

a literatura é uma excelente ferramenta de conhecimento da história de nosso povo. Buscar 

conhecer a construção dos pilares que sustentam todo um maniqueísmo em volta da nossa 

historiografia, é enriquecedor, busquem. Tanto a História quanto a literatura são discursos 

distintos que almejam representar as experiências dos homens no tempo, assim: “[...] ambas são 

formas de representar inquietações e questões que mobilizam os homens em cada época de sua 
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história, e, nesta medida, possuem um público destinatário e leitor” (PESAVENTO, 2003, p. 

81). 

Muitas análises já foram feitas sobre O Quinze. Muitas inquietações foram relatadas nos 

mais diversos campos acadêmicos. A importância de se falar sobre o fenômeno da seca nos 

nossos antepassados e nos dias atuais, faz da obra um excelente apoio. Possuidor de uma escrita 

inquietante, a obra de Rachel merece ser revisitada sempre. Novos ângulos, novas 

interpretações de um passado ao mesmo tão presente, me faz lembrar de uma frase de Certeau 

(1982, p. 93) que dizia: “enquanto a pesquisa é interminável, o texto deve ter um fim”. Na 

jornada de estudos e de elaboração do meu objeto proposto de pesquisa, eu li, visitei, reli e 

adentrei em alguns espaços historiográficos em que a literatura se fizera porta-voz. Percebi a 

enorme importância em que a literatura, engajada com as questões sociais, reivindicando 

soluções para tamanho sofrimento do povo nordestino. Kiffer (2011), em seus estudos voltados 

para a fome, afirma que o papel do texto literário, em relação à experiência famélica, surge no 

momento em que a literatura se posiciona como denunciadora da realidade que a cerca. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABAURRE, Maria Luiza M; PONTARA, Marcela N. Literatura brasileira: tempos, leitores 

e leituras. Volume único. ― São Paulo: Moderna, 2005. 

A BÍBLIA. Qual o significado da palavra anátema no Antigo Testamento e para os dias 

de hoje? Disponível em: https://www.abiblia.org/ver.php?id=887. Acesso em: 24 nov. 2019. 

ANTUNES, L. Z. Teoria da narrativa: o romance como epopeia burguesa. In: Estudos de 

literatura e linguística. São Paulo: Arte e Ciência; Assis: FCL/Unesp, 1998. 

BORGES, Valdeci Rezende. História e Literatura: algumas Considerações. Revista de Teoria 

da História, Ano 1, Número 3, Universidade Federal de Goiás, 2010. 

BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. 36 ed. São Paulo: Editora Cultrix, 

1994. 

CANDIDO, Antônio. Literatura e sociedade. São Paulo: Editora Nacional, 1965. 

CARVALHO, J.M. A formação das Almas. São Paulo: Cia das Letras, 1990. 

CATTAPAN, J. C. R. O Quinze: contrastes e tensões. Diadorim (Rio de Janeiro), v. 7, p. 99-

114, 2010. 

COUTINHO, Afrânio (Org.). A literatura no Brasil: era de transição. 4 ed. V. 4. São Paulo: 

Global, 1997. 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Rio de Janeiro: Lacerda Editora, 2005. 

FERREIRA, Antônio Sérgio. Relações entre Literatura x História. Disponível em: < 

https://docplayer.com.br/730726-Resumo-relacoes-entre-literatura-x-historia-antonio-sergio-
ferreira.html. Acesso em: 25 nov. 2019. 

FREITAS, Maria Teresa de. Literatura e História. São Paulo: Atual, 1986. 

FREYRE, Gilberto. Manifesto regionalista. 7 ed. Recife: FUNDAJ, Ed. Massangana, 1996. 

P.47-75. 

GUERELLUS, Natália de Santanna. Regra e exceção: Rachel de Queiróz e o Campo literário 

dos anos 1930. Rio de Janeiro: Editora 7letras, 2013. 

https://www.abiblia.org/ver.php?id=887
https://docplayer.com.br/730726-Resumo-relacoes-entre-literatura-x-historia-antonio-sergio-ferreira.html
https://docplayer.com.br/730726-Resumo-relacoes-entre-literatura-x-historia-antonio-sergio-ferreira.html


 

 

P
ág

in
a1

4
8

 

KIFFER, Ana. A fome contra a miséria. In: TELES, Gilberto Mendonça; DINIZ, Júlio César 

Valladão (Orgs.). Diálogos ibero-americanos. Rio de Janeiro: Edições Galo Branco, 2005. 

HELD, J. O Imaginário no poder: as crianças e a literatura fantástica. Rio de Janeiro, Ed. 

Summus, 1980. 

LAFETÁ, João Luiz. 1930: a crítica e o Modernismo. São Paulo: Duas Cidades, 

Ed. 34, 2000. 

NETO, Cicinato Ferreira. 1915: a História dos sertanejos cearenses no ano da seca. Fortaleza, 

Editora Premius, 2015. 

NEVES, Frederico de Castro. A Multidão e a História: saques e outras ações de massas no 

Ceará. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 

PEREIRA, Lúcia M. História da literatura brasileira: prosa e ficção-1870-1920.3. ed. Rio 

de Janeiro: 1973. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. O mundo como texto: leituras da História e da  

Literatura. História da Educação, Pelotas, p. 31 – 45, 01 set. 2003. 

PIMENTEL, Telmo de Maia. A estreita relação que há entre a História e Literatura: 

considerações sobre o romance histórico “Os Sertões”. Tese de Mestrado. Universidade 

Católica de Goiás, 2009. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. 

SOBRINHO, Tomas Pompeu. História das secas: século XX. Fortaleza. Ed. AB Fontenele. 

1953. 

TEIXEIRA, Ana Lucia. Novas Linguagens no Ensino de Geografia. 10º Encontro Regional 

de Prática de Ensino em Geografia. Setembro de 2009, Porto Alegre. Disponível em: 

http://www.agb.org.br/XENPEG/artigos/GT/GT1/tc1%20(46).pdf. Acesso em: 23 nov. 2019. 

ZILBERMAN, Regina. Antônio Candido e o projeto de Brasil. In: Revista brasileira de 

Literatura Comparada. V. 1, n.9. São Paulo: Abralic, 2006. 

http://www.agb.org.br/XENPEG/artigos/GT/GT1/tc1%20(46).pdf


 

 

P
ág

in
a1

4
9

 

NARRATIVA E ESPAÇO SOCIAL: POBREZA E MISÉRIA EM O MOLEQUE 

RICARDO 

 

Alyssa Kayne de Queiroz dos Santos Lima 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

 Manoel Freire Rodrigues 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Considerado por alguns críticos como um romance “satélite” do ciclo da cana-de-açúcar, a obra O 

Moleque Ricardo, do escritor José Lins do Rego, conta a história de um dos “moleques” do engenho 

Santa Rosa que abandona sua terra natal para tentar uma vida melhor na cidade grande, buscando 

libertar-se da situação de miséria em que vivia. O romance tem como protagonista Ricardo, que foge 

dos domínios do senhor de engenho para ir morar em Recife, onde conhecerá um “mundo novo” e em 

quase tudo diferente, menos em relação às condições dos trabalhadores, que também vivem em situação 

de extrema pobreza, sofrendo privações e morando em casebre miseráveis, situados em espaços 

marginais e insalubres. Este trabalho tem como principal objetivo investigar e reconhecer as relações 

entre forma narrativa e processo social, entre espaço e pobreza, considerando as condições em que vivem 

as personagens. Percebemos como o espaço está relacionado com as questões sociais e como estas estão 

conectadas com as vidas dos personagens, tendo como ponto principal a pobreza e a miséria, 

configuradas principalmente pelo espaço em que se situam os acontecimentos narrados no romance.  

 

Palavras-chave: Narrativa. Vida social. Espaço. Pobreza. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A representação de aspectos da vida social na literatura tem sido um dos principais 

pontos de interesse nos estudos literários na atualidade, sendo tema de pesquisas nos diferentes 

níveis universitários. Neste trabalho iremos tratar da configuração do espaço social na obra O 

Moleque Ricardo, romance de José Lins do Rego. Dessa maneira, o tema proposto para esse 

trabalho busca entender a relação do espaço narrativo com o processo social, de modo a 

verificar como o espaço influencia e se relaciona com as condições de vida das personagens. 

Considerado por alguns críticos como um romance “satélite” do ciclo da cana-de-açúcar 

(PROENÇA, 1982), a obra O Moleque Ricardo nos conta a história de um dos “moleques” do 

engenho Santa Rosa que abandonara a sua terra natal para tentar a melhor sorte na cidade 

grande, buscando libertar-se da vida difícil de “cabra” do eito, trabalhando doze horas por dia 

para garantir a pobre sobrevivência.  

Os acontecimentos da narrativa de O Moleque Ricardo se passam na cidade do Recife, 

cidade para onde Ricardo foge, levado pelo maquinista, que o abriga em casa, e em troca da 

comida e da morada explora seu trabalho, pelo qual Ricardo não recebe nenhuma remuneração. 
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A história é narrada em terceira pessoa, sendo que o narrador apresenta os acontecimentos de 

acordo com o ponto de vista de Ricardo, sobressaindo-se as diferenças existentes entre a vida 

no engenho e a vida na cidade grande, em que se percebe uma certa nostalgia, ressaltando-se a 

superioridade da vida rural em relação à cidade. Sobre essa característica da personagem da 

obra em estudo, Cavalcante Proença comenta: 

 

Foge para o recife, em busca de vida nova. Mas, ao longo de sua permanência 

na cidade, a vila velha – o Santa Rosa, o engenho onde nasceu – é uma 

evocação de todos os momentos. E nesse longo recordar, há sempre uma 

declaração tácita da superioridade do regime do campo sobre o regime da 

cidade. E, tanto ele quanto o romancista – porque este é um livro escrito na 

terceira pessoa – acabam estabelecendo que a vida do cabra do eito é melhor 

que a do trabalhador das cidades (PROENÇA, 1982, p. 168). 
 

A pobreza e a miséria estão configuradas no livro através de seus espaços, refletindo 

questões sociais vivenciadas pelas personagens, como podemos ver na citação abaixo, em que 

o narrador evidencia as condições da vida nova de Ricardo:  

 

Ricardo encontrou outra vida. O povo era outro, na rua onde mora não havia 

casa grande. Todas as casas eram pequenas. E também o grito do coronel não 

se ouvia. A voz de mando era diferente. De dia só existia por ali menino e 

mulher. Os homens saiam para o serviço com o sol apontando e a rua ficava 

entregue às crianças. Havia casas que pareciam de mentira, feitas de pedaço de 

caixão, de latas, e outras melhores, mas bem parecidas (REGO, 1999, p. 10). 

 

O projeto de pesquisa ao qual se refere este trabalho teve como objetivo central realizar 

um estudo sobre as configurações do espaço social no romance O Moleque Ricardo, 

considerando as relações que se estabelecem entre o espaço e as personagens, levando em conta 

as condições sociais que os caracterizam.  

 

2 METODOLOGIA 

 

De acordo com projeto de pesquisa e plano de trabalho apresentados, o estudo realizado 

foi de cunho analítico-interpretativo, e teve como corpus o romance O moleque Ricardo, do 

escritor José Lins do Rego. Foram utilizados materiais de caráter bibliográfico, como livros, 

ensaios e artigos de teoria e crítica literárias para subsidiar a análise e a interpretação do 

romance, como também estudos históricos e sociológicos de interpretação da sociedade 

brasileira. Como se trata de investigar os modos de configuração do espaço social no referido 

romance, o estudo teve como orientação teórica principal a perspectiva da crítica sociológica, 
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notadamente no que diz respeito aos estudos sobre o romance, tomando por base Lukács (2000) 

e Watt (1996), Candido (1974) e (1998), e sobre a obra de José Lins do Rego, como Trigo 

(2002), Proença (1982), entre outros.  

O desenvolvimento da pesquisa seguiu as seguintes etapas: a) seleção de obras de caráter 

teórico para subsidiar o estudo do romance; b) leitura e fichamento do romance O Moleque 

Ricardo; c) estudo de textos da fortuna crítica de José Lins do Rego, para conhecimento das 

abordagens existentes sobre a obra do autor.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na obra analisada, que tem como título O Moleque Ricardo, não ocorre uma divisão 

triangular, como se dá na obra anterior do ciclo de cana-de-açúcar, Banguê. Trata-se de uma 

narrativa sem fragmentação, mas com duas partes principais, delimitadas pelos espaços em que 

decorrem as situações narradas: a rua do Cisco e a do Arame. Nas duas principais ruas citadas 

no decorrer da obra, ocorrem os principais acontecimentos, entre eles, as diversas observações 

e comparações que Ricardo faz ao Engenho Santa Rosa.  

 

Foge para o Recife, em busca de vida nova. Mas, ao longo de sua permanência 

na cidade, a vida velha – o Santa Rosa, o engenho onde nasceu – é uma 

evocação de todos os momentos. E nesse longo recordar, há sempre uma 

declaração tácita da superioridade do regime do campo sobre o regime da 

cidade. E, tanto ele quanto o romancista – porque este é um livro escrito na 

terceira pessoa – acabam estabelecendo que a vida do cabra do eito é melhor 

que a do trabalhador das cidades (RÊGO, 1982, p. 167). 

 

Um moleque negro que saíra de casa aos dezesseis anos de idade, encontra uma diferente 

realidade nas ruas do Recife, e o narrador nos relata bem o que Ricardo sentia, e toda a saudade 

que demonstrava, ao lembrar com carinho do engenho. Como podemos ver no trecho abaixo: 

 

A lua por cima das mangueiras e pelo chão, com a sua alvura de sempre. A 

rua silenciosa só perdia a sua paz quando a maxambomba apitava por perto. 

Ricardo e Francisco sentados na calçada iam até tarde, esquecidos de que a 

noite para eles era curta. Quando não tinham mais o que falar, ficavam os dois 

calados. Francisco com as suas recordações amargas, Ricardo sem saber o que 

estava pensando. Depois via que era no engenho, no Santa Rosa. Até tinha 

vontade de estar naquela hora na “rua” com os irmãos e a mãe Avelina. Os 

cachorros do sítio ladravam para as sombras que as árvores faziam no chão. 

Deviam ser mais de dez horas (RÊGO, 1981, p. 55). 

 

O saudosismo é um ponto presente na vida de Ricardo, quando chega a noite as 

lembranças são mais constantes, como podemos ler na citação. O engenho e a cidade se 
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comparam constantemente no decorrer da obra, seja pelos pensamentos ou pelos espaços das 

ruas de Recife, o moleque tentara se convencer que o lugar em que estava era o melhor para se 

viver, e a saudade era só um detalhe. 

Há um ponto muito importante a ser observado, a pobreza e a miséria inseridas nas ruas 

em que Ricardo morou/morava, detalhadas na obra, através de suas constantes comparações 

com a sua antiga casa no engenho. A primeira rua em que Ricardo morou se chama Rua do 

Arame, onde moram as pessoas mais pobres, que vivem em condições miseráveis. A pobreza 

do lugar leva Ricardo a fazer comparação com o espaço do Santa Rosa, que ele recorda com 

nostalgia, como podemos ver no trecho do livro: 

 

Para Ricardo aquela rua era diferente daquela onde nascera e se criara. A velha 

senzala do engenho era muda. Só aquele bater de boca, de noitinha. A mãe 

Avelina, Joana, Luísa e os moleques pelo terreiro, brincando. Também ali só 

faziam dormir e esperar os homens na cama dura. Agora a cousa era outra. A 

Rua do Arame agachada, com as biqueiras encostando no chão, mulheres 

brigando com os maridos, falava outra língua mais áspera, mais forte. Ricardo 

gostava mais dela. É verdade que de quando em vez uma saudade lhe assaltava 

a alma. Era sempre de noite que esta saudade procurava o moleque. Ele dormia 

no fundo da casa, quase que debaixo de uma mangueira de galhos gigantes. E 

quando o sono não chegava logo, a Mãe Avelina vinha para ele de braços 

abertos: - “Bênção, mãe”, era assim como ele lhe dizia. Ali não tinha para 

quem estirar a mão de manhã ou de noite (RÊGO, 1981, p. 11). 

 

Nas primeiras páginas do livro, a comparação feita entre o engenho e a rua do Arame 

era de afeto ou a falta dele, a saudade que sentira de uma simples benção da mãe, no meio de 

tantas brigas que rondava aquela rua. O espaço se caracteriza pela rua do Arame e pelas diversas 

casas existentes nela, onde Ricardo sentira uma pobreza de carinho das pessoas que ali 

moravam, as brigas só faziam o lembrar de sua mãe, que era tão carinhosa e afetuosa com ele, 

desde então começara a ver as diferenças de sua antiga casa para as do Recife. 

Logo depois, Ricardo começa a comparar a pobreza e a miséria geral, de dois espaços 

distintos, o engenho e a cidade grande. Assim, o moleque percebeu que a pobreza de um lugar 

era diferente do outro, pois mesmo sendo pobres no engenho, não chegavam a passar fome 

como na cidade grande, pois plantavam e colhiam o que comiam. Começara a ver toda a 

necessidade real que seu amigo Florêncio passava, ao ter que conviver na segunda rua citada 

no livro, a Rua do Cisco, sendo uma realidade diferente da que vivera no engenho, como 

podemos ver na citação abaixo retirada do romance: 

 

Aquela gente passava mesmo necessidade. Ali eles tinham que comprar tudo, 

pagavam o casebre onde moravam. Pior que no engenho. Eles passavam mais 

fome que no engenho. Lá pelo menos plantavam para comer, tinham as suas 
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espigas de milho, a sua fava para encher a barriga. No Recife tudo se 

comprava. Estivera na casa do Florêncio para não ir mais. O masseiro, a 

mulher, e quatro filhos, dormindo numa tapera de quatro paredes de caixão, 

coberta de zinco. Custava doze mil-réis por mês. A água do mangue, na maré 

cheia, ia dentro de casa. Os maruins da noite encalombavam o corpo dos 

meninos. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali 

atrás dos petiscos. Perto da rua lavavam couro de boi, pele de bode para o 

curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, 

os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas 

biqueiras dos mocambos (RÊGO, 1981, p. 31). 

 

Ao se deparar com uma realidade diferente da que vivera, em alguns momentos, Ricardo 

tentava se convencer de que Recife era um local melhor de se viver, onde encontra tantas 

qualidades superiores ao engenho, de acordo com suas comparações e seu ponto de vista. A 

sujeira do mangue, sentir o mau cheiro constante, e viver normalmente naquelas condições era 

algo novo para Ricardo, pois no engenho se lembrava das belas árvores, passarinhos cantando, 

crianças correndo sem se preocupar se iriam ficar doentes. A pobreza e a miséria nas ruas de 

Recife são detalhadas através do olhar de Ricardo, mostrando através de um espaço geográfico 

as relações sociais envolvidas. 

No decorrer do livro, podemos perceber, como Ricardo tece comparações entre o 

Engenho e as ruas do Recife constantemente, mesmo sem deixar claro ao leitor, como a citação 

abaixo nos mostra: 

 

Do meio do mangue as vozes das negras vibravam como se a terra em que 

estivessem pisando fosse a terra melhor deste mundo. O curtume fedia bem 

pertinho, os urubus dormiam nos coqueiros, mas elas cantavam, as negras do 

Paz e Amor cantavam sem pena dos pulmões e da garganta. Depois ficariam 

tossindo como as cigarreiras. A tuberculose esperava mesmo pelo carnaval 

para completar os serviços da fome (RÊGO, 1981, p. 99). 

 

Como descrito anteriormente, as ruas do Recife em que Ricardo chegou a morar, 

continham características semelhantes uma a outra, mas opostas as do Engenho. O fedor diário, 

os urubus e a lama faziam parte do cotidiano daquelas ruas, se tornou algo normal viver diante 

dessa situação, e nada os impedia de celebrar o Carnaval, então cantavam sem nenhuma pena. 

Então, comparou a tosse das mulheres com as cigarreiras, que eram tão presentes na vida do 

engenho, e o fazia lembrar do passado, mesmo naquele momento de festa. 

Em vários outros momentos da leitura dessa obra, percebemos como os espaços eram 

descritos e como estavam ligados a vida social dos personagens, principalmente os que 

moravam na Rua do Cisco. A vida de cada um que morava nessa rua, era transformada por 
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causa do espaço que habitavam, pois quando chovia a maré enchia entrando lama para dentro 

das casas, com isso, muitos chegavam a adoecer e até morrer, como a citação abaixo nos mostra: 

 

Um dia de chuva na Rua do Cisco era um horror. A lama entrava por dentro 

de casa. O mangue fedia mais. As casas gotejando pelas folhas de zinco 

furadas. O inverno ali era duro. Ainda com sol a miséria podia contar a sua 

história. O céu, à noite, cobria-se todo com as suas estrelas. A lua tinha um 

mangue para se derramar por cima dele. Uma noite de verão na Rua do Cisco 

não fazia vergonha. As mulheres conversavam mais tempo pelas portas das 

casas, os meninos brincando o “Coelho sai” até tarde: 

- Que lua bonita! – diziam eles olhando a lua com orgulho. Eles ali também 

tinham lua. Era mesmo que barriga cheia. Mas quando o inverno batia, 

enfurnavam-se todos, iam-se valer dos molambos, dos sacos velhos. Chuva e 

vento frio que chegavam a zunir no zinco enferrujado. Tempo infeliz para 

mocambo! Os tuberculosos tossiam mais e dava muito anjo. A água amolecia 

o fio da vida. Às vezes as vertentes das enxurradas se juntavam com as marés 

altas. E tudo aquilo ficava parecendo um mangue só (RÊGO, 1981, p. 129) 

 

A partir da caracterização do espaço social, podemos ver as relações sociais e as 

condições de existência das personagens no romance O moleque Ricardo. Como se verifica, 

entre outras coisas, as precárias condições de habitação, pois o que os trabalhadores ganham é 

insuficiente para ter como pagar uma moradia digna, tendo que viver e habitar em condições 

precárias. Em relação à sua vida antiga no engenho, Ricardo ganhava bem no Recife (segundo 

o personagem), mas não o suficiente para viver com dignidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O livro Moleque Ricardo, considerado por alguns críticos, um romance “satélite” do 

ciclo cana-de-açúcar, traduz em seus versos a realidade de um menino pobre, que busca na 

cidade grande uma mudança para a sua vida. José Lins do Rêgo, relatou nessa história alguns 

acontecimentos históricos do Recife, como a luta por um trabalho que tivesse salários dignos, 

e uma qualidade de vida melhor. 

 

Agora ninguém de revolução, do Dr. Pestana, da autonomia do Estado. Só do 

carnaval se falava, se discutia, se cuidava. E o bicho ia chegando com força. 

Os clubes, de noite, não deixavam as ruas, visitando os jornais, espalhando-se 

no passo com as orquestras que se rebentavam de entusiasmo. O povo cantava. 

Queria lá saber que Borba era um Leão do Norte, nem de Pestana, nem de 

Pernambuco? O povo dançava e era tudo quanto queria. O Paz e Amor da Rua 

de Florêncio neste ano se reforçava com elementos de fora. Umas moças 

novatas trouxeram conhecidos de Olinda para ele. O Paz e Amor brilharia. O 

presidente se animava com os ensaios. A marcha nova com a moda eles tinham 

arranjado por ali mesmo. O músico e o poeta cheiravam o mangue da Rua do 

Cisco. Nos ensaios as vozes se exercitavam para o dia da saída triunfal. O Paz 
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e Amor esperava brilhar muito. Os jornais falavam de prêmios para blocos e 

clubes. O presidente acreditava que como bloco eles poderiam fazer figura. E 

até alta noite o Paz e Amor afinava as vozes de suas molecas. Os negros eram 

mais para a dança furiosa. Só perna de macho aguentava aquelas reviravoltas, 

aquele tropel de bestas assanhadas (RÊGO, 1981, p. 90-91). 

 

Como podemos ver no decorrer da leitura do livro, vem demonstrando um cenário que 

representa as ruas de Recife em uma zona mais “pobre” da cidade. E em outros momentos da 

leitura, a relação engenho-cidade está constantemente implícito nas linhas dessa obra, deixando 

entender a saudade que Ricardo sente, de sua família e de tudo que viveu em sua infância. José 

Lins do Rêgo não escreveu uma história qualquer, e sim fatos possíveis de acontecer na época, 

que retratam momentos que o nosso país e a cidade de Recife vivenciaram. 

Ao longo desse trabalho, podemos observar as diversas configurações de espaços 

narrativos na obra Moleque Ricardo, analisando e investigando ligações com aspectos sociais 

no decorrer da leitura. O esperado para esta pesquisa foi alcançado de forma satisfatória, já que 

foram encontrados diversos espaços sociais, garantindo uma boa estrutura e desenvolvimento 

para o livro. Recortamos o espaço social que tivesse características com a pobreza e miséria 

relatadas, para uma análise mais detalhada para a produção desse artigo.Considerando suas 

diversas configurações, o espaço narrativo do romance O moleque Ricardo é um elemento 

fundamental para a compreensão geral da obra, em articular na caracterização social das 

personagens. Sendo assim, percebemos como o espaço se relaciona as questões sociais, e como 

estas estão conectadas com a vidas das personagens. Ao constatamos que a pobreza e a miséria, 

que caracteriza a maior parte das personagens, são detalhadas mais precisamente através dos 

espaços descritos no decorrer do romance.  

Por fim, podemos destacar a grandeza desta obra, que através de seus espaços sociais 

nos mostram a realidade vivenciada por muitos, demonstrando sensações, momentos de alegria, 

cheiros e sentidos demonstrados através da leitura.  
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FETICHIZAÇÃO NO REALISMO POÉTICO DE VIDAS SECAS, DE GRACILIANO 

RAMOS 
 

Maria de Lourdes Dionizio Santos 
Universidade do Estado do rio Grande do Norte – UERN  

 

RESUMO 

 

A partir de uma leitura do romance Vidas secas, de Graciliano Ramos, somos instigados a refletir sobre 

o fetichismo que perpassa a malha do texto narrado, o qual cristaliza a contradição inerente à sociedade 

capitalista, quando esta mascara o velho com aparência de novo. Buscamos realizar uma análise da obra 

literária supramencionada, estabelecendo um diálogo com a crítica literária marxista, na perspectiva de 

discutir sobre o fetichismo presente no realismo poético representado na estrutura da narrativa. Para a 

realização da nossa discussão lançamos mão da leitura de textos que fornecem suporte teórico-crítico a 

respeito do fetichismo, à luz do pensamento de Marx e Engels, discutido por Lukács, Adorno, 

Benjamim, Fischer, Goldmann, entre outros autores. Em Vidas secas, deparamo-nos com o fetichismo 

impresso em sua linguagem, cujos personagens com ela se encantam. Através de sua representação, 

percebemos a ação sutil do mecanismo que dá sustentação ao sistema econômico capitalista, cuja mola 

propulsora é movida pela produção e consumo de mercadoria. Com base nesses pressupostos, 

verificamos que o fetichismo aparece nos bens simbólicos, de valores inestimáveis, como a linguagem. 

Por meio desta, conquista inatingível aos sujeitos excluídos do processo que move o capital, faz-se o 

apelo violento ao consumo, sem permitir espaço para a reflexão e a crítica de quem, de modo obstinado, 

aspira alcançar o objeto do seu desejo. O teor político impresso na linguagem da obra em estudo, atesta 

sua originalidade, força e resistência. 

 

Palavras-chave: Literatura. Vidas secas. Fetichismo. Arte e resistência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar o fetichismo é pensar a contradição que caracteriza a sociedade capitalista, 

quando esta mascara o velho com aparência de novo, encobrindo a essência. O desejo constante 

pelo novo torna-se uma compulsão que invade e domina a mente do indivíduo dessa sociedade 

que o excita ao consumo e o ilude continuamente com falsas promessas de felicidade herdadas 

do Romantismo, e que se renovam a cada instante, num revestimento disfarçado. Pautados na 

leitura da obra literária e da análise dos autores supramencionados, buscamos discutir o sentido 

do fetichismo, no intuito de compreender as contradições que estruturam o atual sistema 

econômico social, movido pela produção que induz o homem a explorar-se e explorar o outro. 

 

2 FETICHIZAÇÃO NO REALISMO POÉTICO EM VIDAS SECAS 

 

Para falar desse modelo de sociedade, torna-se imprescindível remeter ao pensamento 

do filósofo que contribuiu de modo significativo para elucidar essa relação de exploração entre 
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os homens, assim como a relação entre a sociedade e a natureza. Dessa forma, recorremos ao 

que Christoph Türke aborda em sua obra Sociedade excitada: filosofia da sensação, na qual ele 

apresenta sua reflexão a respeito de “Mercadoria fetiche”. De acordo com Türke (2010, p. 198), 

“Marx é o criador da fórmula sobre o caráter fetichista da mercadoria”. Para Türke, não se pode 

falar sobre mercadoria sem referir-se ao fetiche. Segundo esse autor,  

 

A palavra fetiche vem do português feitiço: “obra de magia”. Por trás dela está 

o latim factitius: “feito artificialmente”. De início, se referia a obras de 

fancaria primitivas de tribos africanas diante das quais viajantes europeus 

franziam o nariz: figuras precariamente entalhadas, esculpidas, moduladas, 

que depois de prontas eram irrefletidamente incorporadas de imediato ao culto 

da tribo como encarnações de poderes divinos. O achado de Marx é, então: 

uma sociedade produtora de mercadorias [...] projeta um segundo valor sobre 

objetos totalmente rotineiros, cujo valor consiste em que se pode servir-se 

deles convenientemente para a satisfação de necessidades, e declara esse 

segundo valor como verdadeiro quando acha que um material, uma saia ou um 

pão, vale tanto ou tanto – embora esse segundo valor, o chamado valor de 

troca [...] decorra [...] apenas do fato de que as pessoas igualam 

quantitativamente coisas e objetos físicos dos mais diferentes 

qualitativamente, os fazem trocáveis entre si – e assim, pouco a pouco, 

introduzem um mercado entre eles, no qual tudo de que se quer desfrutar tem 

de ser antes comprado (TÜRKE, 2010, p. 199). 

 

A universalidade, verdade que reproduz a realidade, “é um momento fundamental e 

necessário do reflexo estético”, no dizer de Carlos Nelson Coutinho (1967, p. 108). Entretanto, 

ao elucidar seu raciocínio a este respeito, ele pondera que “esta universalidade só tem caráter 

artístico quando decorre de indivíduos singulares, de destinos humanos concretos e de ações ou 

situações ligadas organicamente ao homem” (COUTINHO, 1967, p. 108).  

Nessa perspectiva, entendemos que a discussão empreendida por Carlos Nelson 

Coutinho sobre o realismo, como reflexo estético da realidade, contempla a obra de Graciliano 

Ramos, especialmente o romance Vidas secas, tendo em vista que nela encontramos 

personagens típicos, que representam seres humanos autênticos, vivendo uma realidade 

representada de modo singular. 

É essa abrangência da obra de Graciliano Ramos, cujas personagens e respectivas ações 

encontram-se inscritas no contexto da atual realidade brasileira, que proporciona, de acordo 

com Coutinho, um caráter universal concreto que “se alimenta e vive da singularidade, da 

temporalidade social e histórica. [...] é a narração do destino dos homens concretos, socialmente 

determinados, vivendo em uma realidade concreta”, que interessa ao autor de Vidas Secas” 

(COUTINHO, 1967, p. 140). 
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Nessa linha de raciocínio, Lucien Goldmann, em sua obra A sociologia do romance, 

afirma ser o romance “a história de uma investigação ‘degradada’ [...], pesquisa de valores 

autênticos num mundo também degradado, mas em um nível diversamente adiantado e de modo 

diferente” (GOLDMANN, 1976, p. 8). Este autor pondera que a comunidade do herói e do 

mundo como natureza dialética própria do romance “resulta do fato de ambos estarem 

degradados em relação aos valores autênticos, e a sua oposição decorre da diferença de natureza 

entre cada uma dessas degradações” (GOLDMANN, 1976, p. 9). Esse sociólogo assinala que a 

“forma romanesca parece-nos ser a transposição para o plano literário da vida cotidiana na 

sociedade individualista nascida da produção para o mercado”. Essa afirmação está respaldada 

no pensamento de Lukács que, por sua vez, está calcado na filosofia marxista. Alinhados a esse 

raciocínio, esses pensadores concebem a forma literária do romance homóloga à “relação 

cotidiana dos homens com os bens em geral; e, por extensão, dos homens com os outros 

homens, numa sociedade produtora para o mercado” (GOLDMANN, 1976, p. 16).  

Dessa maneira, percebemos que essa forma literária dá origem à forma romanesca 

caracterizada pela “existência de um herói problemático”, conforme o entendimento de Lukács. 

Desse modo, a vida social moderna, calcada nos moldes da sociedade de consumo, faz 

desaparecer “as relações inter-humanas, para dar lugar a uma relação mediatizada e degradada: 

a relação com os valores de troca puramente quantitativos” (GOLDMANN, 1976, p. 17). 

Essa relação conduz a uma inversão dos valores, de modo que o ser humano passa a ter 

valor de coisa, e as coisas, a terem mais valor que o homem, desencadeando o processo de 

reificação. Em consequência disso, os indivíduos são degradados e marginalizados pelo sistema 

econômico capitalista e constituindo-se os “heróis problemáticos” de Lukács, uma vez que, 

manipulados, tornam-se incapazes de reverter a situação que os circunda. 

Dessa maneira, o “herói problemático” “[...] busca valores autênticos em um mundo 

degradado, mas [...] relativiza ou deforma os próprios valores autênticos que norteiam 

subjetivamente sua ação” (COUTINHO, 1974, p. 35). Não obstante Coutinho tenha utilizado a 

referida terminologia lukacsiana, referindo-se à importância de Lima Barreto para a literatura 

brasileira, essa designação de herói também pode ser estendida à realidade de Vidas secas, visto 

que os personagens dessa obra lutam, sem êxito, contra a opressão, permanecendo à margem 

da vida social e econômica. Desse modo, a condição degradante dos indivíduos, experimentada 

no romance pelos personagens, deixa-os impotentes para romperem a estrutura econômica, na 

qual impera o individualismo promovido pelas relações de produção, em detrimento da 

interação humana. Trata-se aqui, de uma dialética que, segundo Coutinho (1974, p. 44), articula 

a “crítica social das misérias e dos impasses humanos da sociedade brasileira”. A reflexão desse 
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crítico nos remete ao pensamento de Adorno, em seu texto “Posição do narrador no romance 

contemporâneo”, no qual esse filósofo afirma que, a coisificação, “de todas as relações entre os 

indivíduos, que transforma suas características humanas [...], a alienação e a autoalienação 

universais, reclamam ser chamadas pelo nome, e para isso o romance está qualificado como 

poucas formas artísticas” (ADORNO, 1980, p. 270). 

A propósito de romance, fazendo um recuo para situar sua origem, verificamos que ele 

surge como um divisor de águas, ao demarcar o declínio da narrativa oral e do aparecimento da 

narrativa escrita. Nessa perspectiva, segundo Benjamin, o herói é representado pelo indivíduo 

isolado, em oposição ao herói que representa uma coletividade e que sucumbe junto com o 

desaparecimento da narrativa oral.  

Nessa esteira de pensamento, ao tratar sobre o nascimento do romance, Lukács afirma 

que este dá-se com a implantação da burguesia. Este entendimento é similar ao de Adorno, que 

considera ser “O romance [...] a forma literária específica da era burguesa” (1980, p. 269). Este 

filósofo compreende que a postura do narrador consiste num paradoxo de não mais se poder 

narrar, porque não há mais o que narrar, o que contradiz o fato de o romance exigir a narração. 

Para ele, “Se o romance quer permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente são 

as coisas, então ele tem de renunciar a um realismo que, na medida em que reproduz a fachada, 

só serve para ajudá-la na sua tarefa de enganar” (ADORNO, 1980, p. 270). Isso fica evidenciado 

quando assistimos ao apelo ao consumo, através de propagandas que induzem o indivíduo a 

criar necessidade a partir do chamado que promete felicidade, embora esta seja falsa. 

Nessa linha de entendimento, Ernst Fischer comenta que, no mundo capitalista, é 

comum observarmos artistas e escritores se rebelarem contra a sua realidade social. Neste 

sentido, esse autor acrescenta que: 

 

A alienação do homem de seu ambiente e de si mesmo tornou-se tão 

avassaladora sob o capitalismo, a personalidade humana [...] percebeu [...] o 

furto da liberdade e da plenitude da vida que poderiam ter-lhe pertencido, a 

transformação dos bens em mercadorias e o utilitarismo correspondente à 

comercialização do mundo provocaram tamanha repugnância nas pessoas 

dotadas de alguma imaginação criadora que tais pessoas foram levadas a 

rejeitar inevitavelmente nas suas obras de criação o sistema capitalista 

vitorioso (FISCHER, 1981, p. 118). 

 

Georg Lukács vê no realismo a forma literária capaz de desmistificar a reificação da 

sociedade, já que ele capta a verdade profunda das tendências sociais. Neste sentido, esse 

filósofo percebe uma correlação entre história social e história da arte. Na sua concepção o 
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romance é capaz de desmistificar a reificação, e romper a aparência para que apareça a essência, 

plasmada na estrutura social, ao passo que a aparência é a sua manifestação. Assim, o enredo é 

elemento fundamental para o desvendamento da aparência, conduzindo-nos à essência. 

Não obstante existirem controvérsias a respeito da abordagem teórica de Lukács, é 

mister reconhecer a sua eficácia se a aplicarmos ao estudo da obra de Graciliano Ramos e, em 

especial, de Vidas secas. A reflexão desse filósofo nos faz perceber, do ponto de vista estético 

estrutural da obra literária, que há inovação nessa obra, por exemplo, ao apresentar uma 

construção tal dos seus capítulos, que permite a sua permutação, sem que, com isso, se perca 

algo da essência do texto. Esse romance apresenta característica típica do romance realista, e 

sua inovação pode ser nele percebida, em função da forma independente como os capítulos 

foram feitos, de tal modo que, alterando sua ordem, o sentido deles não se altera. Essa técnica 

inovadora desaponta a crítica que, acostumada ao modelo de obra ficcional tradicional, passa a 

refletir sobre o sentido dessa construção poética. 

De acordo com Adorno, a arte, enquanto resistência, luta pela autonomia do homem 

livre, tendo no artista o representante do sujeito social. Assim sendo, a posição do narrador 

contemporâneo é de denúncia e o romance é o instrumento que veicula os acontecimentos da 

maquinaria do universo. Mas Adorno entende ser impossível a reação à reificação.  

Em sua obra Introdução a uma estética marxista, Lukács apresenta uma discussão sobre 

“A arte como autoconsciência do desenvolvimento da humanidade”, na qual destaca “o 

humanismo da representação artística”. Em suas considerações, o referido autor pondera que 

 

O particular como categoria estética abraça o mundo global, interno e externo, 

e precisamente, como mundo do homem, da humanidade; as formas 

fenomênicas sensíveis do mundo externo, por isso, são sempre [...] signos da 

vida dos homens, de suas relações recíprocas, dos objetos que mediatizam 

estas relações, da natureza em seu intercâmbio material com a sociedade 

humana. O universal, por seu turno, é tanto a encarnação de uma das fôrças 

que determinam a vida dos homens, como ainda [...] um veículo da vida dos 

homens, da formação de sua personalidade e do seu destino. Com esta 

representação simbólica do singular e do universal, a obra de arte revela – em 

virtude de sua essência objetiva, [...] uma qualidade interna, em si significativa 

da vida humana, terrena (LUKÁCS, 1970, p. 262). 

 

Nessa perspectiva, Lukács compreende o momento de equilíbrio da arte como um 

diagnóstico da dinâmica social que realiza a consciência histórica, como o fez a burguesia. Mas, 

até que ponto essa defesa de Lukács se sustenta? Convém ponderar essa abordagem lukacsiana, 

tendo em vista que o aspecto dialético, inerente à produção artístico-literária, que, conforme o 

pensamento que orienta a crítica marxista cumpre os princípios capitalistas contraditórios que 
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regem este sistema econômico, anulam o caráter humanizante das relações entre os homens, 

assim como da sociedade para com a natureza. Tais fatores invertem a ordem dessas relações e 

convertem a obra de arte em mercadoria. Desse modo, é a lei do mercado econômico capitalista 

que ditará o que e quanto vale, nessas relações homem a homem e sociedade a natureza. 

A partir do que ora discutimos, pautados no pensamento de diversos autores, 

percebemos algumas semelhanças e dissonâncias em suas abordagens a respeito do assunto. 

Desse modo, Benjamin, contesta a concepção lukacsiana de arte revolucionária respaldada na 

consciência de classe, típica do materialismo histórico, e aponta para a impotência do narrador 

posicionado nesse contexto. Benjamin, por sua vez, afirma que no contexto socioeconômico 

abordado por Lukács o narrador desaparece, pois não tem o que narrar, visto que não há o que, 

nem a quem dizer algo. O desaparecimento do narrador, de acordo com Benjamin, coincide 

com o do artesão, cuja experiência – conhecimento transmissível às novas gerações –, perde a 

relação com o mundo, no qual ele poderia intervir e imprimir sua marca. Assim, com o advento 

do capitalismo, surgiram o romance e a máquina, incompatíveis com a narração oral, tendo em 

vista que no trabalho artesanal, mestres e aprendizes compartilham sabedoria. A narração do 

artesão está relacionada ao ritmo da natureza, portanto, ele é paciente e imita a paciência da 

natureza, diferente do narrador do romance. Isso acontece em decorrência do sistema 

econômico que move, altera e “fundamenta a vida social”, conforme observamos na economia 

marxista esboçada por Lukács, em sua “Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels”. 

De acordo com Lukács (2010, p. 18), “As investigações históricas no campo da arte e da 

literatura estendem-se ao inteiro desenvolvimento da sociedade humana”, no intento de 

“identificar” nessa sociedade e nesse campo, em particular, “a determinação dos traços 

essenciais do presente, da evolução moderna”. Em sua reflexão, Lukács (2010, p. 18) ressalta 

que, na perspectiva de Marx, o sistema capitalista “é essencialmente desfavorável ao 

desenvolvimento da literatura e da arte”. 

Nessa perspectiva, ao voltarmos nossa atenção para a realidade do mundo regido por 

uma sociedade capitalista, deparamo-nos com a deformação das estruturas das relações 

humanas, bem como da “relação entre sociedade e natureza”, consequente desse modelo de 

economia.  Daí o aparecimento da reificação, a qual transformará as relações entre os homens, 

que, por sua vez, serão desvirtuados de sua essência enquanto ser integrante da natureza e da 

sociedade. Esse fenômeno que inverte a característica fundamental do homem, a essência, 

configura-se, segundo o pensamento marxista, abordado por Lukács, na  
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fetichização inevitável que ocorre na sociedade capitalista. Na consciência 

humana, o mundo aparece completamente diverso daquilo que na realidade 

ele é: aparece deformado em sua própria estrutura, separado de suas efetivas 

conexões. Torna-se necessário um peculiar trabalho mental para que o homem 

penetre nesta fetichização e descubra, por trás das categorias reificadas [...] 

que determinam a vida cotidiana dos homens, a sua verdadeira essência, isto 

é, a de relações sociais entre os homens (LUKÁCS, 2010, p. 19). 

 

A propósito de fetichização, Lukács afirma, em sua Sociología de la literatura, que  

 

[...] sólo la estructuración del proceso general deshace el fetichismo de las 

formas económicas y sociales de la sociedad capitalista, haciéndolas aparecer 

como lo que realmente son: relaciones (clasistas) entre los hombres. [...] la 

independización – muy relativa – de los productos del desarrollo general, 

considerada por Marx y Engels como signo esencial de la sociedad capitalista, 

es absolutizada. Al desaparecer el efecto mutuo dialéctico de tal estructura 

tanto hacia la capa social que “maneja” esta estructura, cuya actividad en su 

existencia, como hacia la totalidad de la sociedad en cuyas luchas de clases 

desempeña determinadas funciones propias [...], la apariencia dialéctica se 

convierte en una realidad aparente. Esto significa que la apariencia fetichista 

de esta independencia, que en la dialéctica viva del desarrollo general es la 

forma de aparición necesaria del proceso total (LUKÁCS, 1932, p. 127-128). 

 

Nessa linha de pensamento, ao tratar sobre “A metafísica do cotidiano”, em sua obra 

Dialética do concreto, Karel Kosik (1976, p. 60) afirma que “A ‘Preocupação’ é o enredamento 

do indivíduo no conjunto das relações que se lhe apresentam como mundo prático-utilitário. 

[Ela] é a atividade pura do indivíduo social isolado”.  

Essa abordagem de Kosik ilumina nossa discussão a respeito da fetichização em Vidas 

secas, haja vista a condição de isolamento social em que estão plasmados os indivíduos nela 

representados. Nessa obra, os personagens que representam o ser humano encontram-se 

desumanizados pelo processo demolidor do sistema econômico capitalista. A busca permanente 

por trabalho como forma mantenedora de sobrevivência apresenta-se como “a preocupação”, 

junto aos desejos do chefe de família, conforme verificamos nos excertos a seguir: “Vitória 

vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de sinha Vitória remoçaria, as nádegas 

bambas de sinha Vitória engrossariam, a roupa encarnada de sinha Vitória provocaria a inveja 

das outras caboclas (RAMOS, 1994, p. 16). Em sua imaginação, Fabiano acredita que “A 

fazenda renasceria – e ele [...] seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo” 

(RAMOS, 1994, p. 16). O desejo do sujeito inscreve-se num discurso indireto livre, subterfúgio 

do narrador heterodiegético, e exprime possibilidade, mas não certeza de sua realização, como 

vemos no seguinte fragmento: “Uma ressurreição. As cores da saúde voltariam à cara triste de 
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sinhá Vitória. [...] A catinga ficaria verde” (RAMOS, 1994, p. 16). O termo ressurreição é 

análogo ao ressurgimento ou reestruturação de alguém. Tudo se renovaria.  

Fabiano ora se considera homem, ora bicho, ora cabra. “E, pensando bem, ele não era 

homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros” (RAMOS, 1994, p. 18). 

Neste sentido, Kosik assinala que: 

 

O preocupar-se é o aspecto fenomênico do trabalho abstrato. O trabalho está 

tão subdividido e despersonalizado que já se apresenta como mero ocupar-se 

e manipulação em tôdas as esferas, material, administrativa e espiritual. [...] 

A substituição do “trabalho” pela “preocupação” [...] exprime [...] 

modificações da própria realidade objetiva. A passagem do “trabalho” para a 

“preocupação” reflete de maneira mistificada o processo da fetichização das 

relações humanas, cada vez mais profundo, em que um mundo humano se 

manifesta à consciência diária [...] como um mundo já pronto e provido de 

aparelhos, equipamentos, relações e contatos, onde o movimento social do 

indivíduo se desenvolve como empreendimento, ocupação, onipresença, 

enleamento – em uma palavra, como “preocupação”. [...] A “preocupação” 

invade toda a vida (KOSIK, 1976, p. 63, Grifos do autor). 

 

Assim como esboçamos as ocupações de Fabiano, que dizer dos sonhos, bem como das 

atividades domésticas e corriqueiras de que se ocupava sinha Vitória? Que valor é atribuído ao 

trabalho doméstico em nossa sociedade? Que importância têm os sonhos e fantasias femininos? 

Com base nesses pressupostos, depreende-se que a cultura humana manipula de tal 

forma a relação entre os homens, que se torna impossível separar o sujeito do objeto ou os 

homens das coisas. É a constatação do mundo reificado, no qual, os valores dos seres humanos 

se confundem com os dos objetos. 

Em sua abordagem sobre sensação, discutida em seu ensaio intitulado “Sociedade da 

sensação: a estetização da luta pela existência”, Cristoph Türcke (2004, p. 62) afirma que “O 

extraordinário e o comum mesclaram-se numa confusão que foi engendrada pela sociedade 

moderna de produção de mercadorias”. Neste sentido, segundo o entendimento de Türcke 

(2004, p. 62), “O brilho do incomum faz parte da apresentação de mercadorias totalmente 

comuns, [...] o mercado dita o sentido geral da vida, os produtos e os produtores são então 

enfeitiçados, pois, tais como mercadorias”, lhes são atribuídas escalas de valores conforme sua 

estampa, donde são ou não preteridos.  

Dessa maneira, ainda seguindo a análise de Türcke (2004, p. 63), a “[...] sensação 

consubstancia-se uma sentença destruidora [...]. Na necessidade, no desejo da sensação, 

encontra-se a angústia de uma sociedade inteira”. Isso se confirma nos recortes extraídos de 

Vidas secas, conforme observamos na representação de sinha Vitória, acompanhando essa 
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personagem em seu sonho recorrente: “Pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou 

Fabiano. Dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa 

cama de lastro de couro, como outras pessoas” (RAMOS, 1994, p. 40). 

A fixação que ilumina a fetichização em sinha Vitória aparece de forma reincidente na 

narrativa, como podemos observar nos exemplos a seguir: “[...] curtidos os dissabores, a cama 

de novo lhe aparecera no horizonte acanhado”; “Agora pensava nela de mau humor. Julgava-a 

inatingível e misturava-a às obrigações da casa” (RAMOS, 1994, p. 41).  

A obra de arte, como representação da sociedade, a saída para o narrador do romance, 

na perspectiva de Benjamin, é a cultura do homem isolado. Este homem é um indivíduo 

gradativamente reduzido à impotência. Para o narrador, sua honra é poder contar sua história 

de vida. Isso tornou-se inviável no mundo capitalista, onde o indivíduo, uma vez reificado, é 

um ser fragmentado, portanto, sem ouvinte e sem condições de tecer o fio de sua história. 

A necessidade de se expressar faz com que Fabiano recorra às expressões populares. 

Quando o soldado “plantou o salto da reúna em cima” de sua alpercata, o vaqueiro reclamou de 

forma polida e concluiu com um dito popular: “– Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. 

Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de gente” (RAMOS, 1994, p. 29).  

Isolado e imerso numa constante encruzilhada do seu destino e condição humana, 

Fabiano não encontra alternativa de meios para expressar-se e fazer-se entender. Qualquer que 

seja o lado em que ele busque solução para os seus problemas, vê-se enredado numa teia que o 

fará circular, sem escapatória do seu drama. Dessa maneira, vendo-se cercado de armadilhas de 

toda espécie, e privado de todos os seus direitos sociais, desde a linguagem, resta a Fabiano 

apelar para os provérbios.  

Essa estratégia surge como saída para o personagem, e lhe propicia um relativo fôlego. 

Dessa forma, para expressar-se, como ator social, Fabiano apoia-se na narrativa oral e nos 

provérbios, cujas raízes estão no povo. Assim, esse personagem representa o ouvinte e 

disseminador da narrativa. O seu apego às ideias fixas contidas nos provérbios reforça a 

resistência da arte ao manter a tradição, bem como a evocação da força mítica que reproduz e 

revigora os eventos da vida, por meio dos fatos narrados, que, segundo Walter Benjamin, “são 

ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história abraça um acontecimento, como a 

hera abraça um muro” (BENJAMIN, 1994, p. 221).  

Nessa perspectiva, ao mesmo tempo em que Vidas secas configura-se como obra de 

vanguarda, por seu caráter estético inovador, ela agrega, em sua composição narrativa, de modo 

contraditório ou dialético, o velho e o novo. Nessa coerência, percebe-se sua grandeza, ao 

abrigar, de forma multifacetária, o pensamento do passado e do presente, revelando, nesta 
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ambiguidade, o imperceptível e/ou invisível que a arte narrativa é capaz de cristalizar, em meio 

ao mascaramento do sistema do capital que amordaça e oprime o ser humano e o artista. 

Fabiano e sua família vivem o drama do isolamento social e também da perda de contato 

com o narrador oral, transmissor de experiências que perdeu seu papel com a chegada do 

romance. Nesse horizonte perdido, encontramos o grupo de pessoas imerso em um processo de 

transformação social e econômica mundial que pôs fim ao narrador oral – mestre e sábio cujo 

“dom é poder contar sua vida; sua dignidade é conta-la ‘inteira’” (BENJAMIN, 1994, p. 221). 

 A família de Vidas secas encontra-se no ápice da tensão entre o “progresso”, 

impulsionado pela nova era cultural, e o atraso. Este, representa o lugar da exclusão em que o 

grupo está. Daí o inconformismo de Fabiano em não ter aprendido a ler: “Tinha o direito de 

saber? Tinha? Não tinha” (RAMOS, 1994, p. 21). Dividido entre os dois modelos culturais, 

Fabiano agarra-se à tradição que herdou dos seus antepassados, agarrando-se a ela para não 

perder de vista o seu aprendizado, e persistir em transmiti-la aos seus filhos: “era conveniente 

que os meninos se acostumassem ao exercício fácil – bater palmas, expandir-se em gritaria, 

seguindo o movimento do animal. [...] Fabiano, tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição” 

(RAMOS, 1994, p. 21). Essa sensação perpassa toda a narrativa, conforme atesta o excerto a 

seguir, quando Fabiano mostra-se indignado por ter sido preso:   

 

Deu um pontapé na parede, gritou enfurecido. Para que serviam os soldados 

amarelos? [...] o carcereiro chegou à grade, e Fabiano acalmou-se: - Bem, 

bem. Não há nada não. [...] Fossem perguntar a seu Tomás da bolandeira, que 

lia livros e sabia onde tinha as ventas. Seu Tomás da bolandeira contaria 

aquela história. Ele, Fabiano, um bruto, não contava nada (RAMOS, 1994, p. 

34). 

 

Aqui, seu Tomás da bolandeira aparece como o símbolo de narrador admirado por 

Fabiano. “Homem bom seu Tomás da bolandeira, homem aprendido. Cada qual como Deus o 

fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto” (RAMOS, 1994, p. 36). Outra vez Fabiano se 

agarra ao provérbio para se convencer ou talvez se conformar com o seu infortúnio. Porém, 

mais parece ser um estado de indignação que invade o espírito do vaqueiro quando, sem razão, 

ele se vê na prisão. Procura respostas para suas perguntas, mas não as encontra: 

 

nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como 

era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? 

Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando, como um escravo. [...] 

Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? O fio da idéia cresceu, engrossou 

– e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos... Nunca vira uma 
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escola. Por isso não sabia defender-se, botar as coisas nos seus lugares 

(RAMOS, 1994, p. 36) 

 

Os questionamentos apresentados pelo personagem nas passagens do romance, que aqui 

destacamos, atesta a frustração do indivíduo excluído da sociedade, o qual não domina na 

linguagem oficial por lhe terem negado a devida assistência. Isso se faz notar nessa narrativa, 

na situação em que Fabiano duvida da felicidade que o conhecimento proporciona ao homem:  

 

Se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais, e nunca ficaria 

satisfeito. [...] Dos homens do sertão, o mais arrasado era seu Tomás da 

bolandeira. Porquê? Só se era porque lia demais. Ele, Fabiano, muitas vezes 

dissera: - “seu Tomás, vossemecê não regula. Para que tanto papel? Quando a 

desgraça chegar, seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros”. Pois viera a 

seca, e o pobre do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí, mole.  

 

Seu Tomás da bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e 

livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice um homem remediado ser 

cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras. Mas todos obedeciam a ele. 

Ah! Quem disse que não obedeciam? (RAMOS, 1994, p.21-22). 

 

Por ocasião da partilha, ao ver-se ludibriado, Fabiano recorre aos provérbios para 

expressar sua frustração e sua aflição em monólogos: “Forjara planos. Tolice, quem é do chão 

não se trepa. [...] Ficava de boca aberta, vermelho, o pescoço inchando. De repente estourava: 

– Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. [...]” (RAMOS, 1994, 

p. 92). Nesse desabafo, o personagem representa a indignação do sujeito espoliado pelo 

opressor, o patrão.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Imersos em um mundo administrado pelo sistema capitalista, os personagens de Vidas 

secas perdem a característica de indivíduos e seguem um padrão genérico, universal. A ausência 

do nome das crianças, na obra, encontra-se em consonância com a tendência geral de desprezo 

pelos seres mais frágeis. Trata-se de uma violação à cidadania, pois nega ao indivíduo um 

direito dos mais básicos: o direito à identidade – considerando-se que o direito à existência é 

mais imediato. As siglas MMV e MMN, que correspondem ao menino mais velho e ao menino 

mais novo, respectivamente, representam descaso com o ser humano infantil, na medida em 

que eles são relegados ao anonimato. Aqui, a obra propõe a elaboração de uma crítica ao 

tratamento de desprezo que o indivíduo recebe nesse sistema econômico, onde o sujeito não 

passa de objeto (in)útil. Entendemos, assim, que a forma abreviada utilizada para nomear os 



 

 

P
ág

in
a1

6
7

 

garotos – reduzidos às siglas MMV e MMN – realiza a denúncia da reificação do indivíduo. 

Anônimos, os meninos recebem logotipos que reforçam a perda de sua humanização, 

substituída pelo valor de mercadoria. Neste sentido, a divisão de trabalho estabelecida em 

sociedade, bem como a distribuição dos papéis para cada um de seus membros, decorre de uma 

estrutura social, cuja extensão, a família, dá ao seu chefe uma condição superior aos demais.  
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RESUMO 

 

O artigo que ora apresentamos aplica-se à análise do discurso na literatura popular com vistas a discutir 

a literatura de cordel, especificamente os folhetos nordestinos, tipicamente brasileiros, na obra de 

Patativa do Assaré, evidenciando uma arguição da categoria religiosidade , tendo como objetivo 

examinar o discurso religioso e o cuidado de si no contexto da poesia de Patativa do Assaré aplicando o 

campo teórico da Análise do Discurso (AD), a partir das premissas teórico-metodológicas de Michel 

Foucault (2002).A metodologia adotada foi  Análise do Discurso (AD) sobre a base da arqueologia de 

Foucault, onde buscamos visualizar, através da AD a formação discursiva nos textos e tendo como 

suporte teórico a análise do discurso e como instrumento de coleta de dados a pesquisa 

bibliográfica.Embora reconheçamos a riqueza da nossa literatura popular, certamente advinda da 

heterogeneidade de elementos étnicos que a constitui, é evidente no estudo do corpus apresentado nesse 

artigo, à existência de uma enunciação oral e híbrida enriquecida por outras linguagens, como a cantoria, 

o gesto, a narrativa. Conclui-se que, Patativa do Assaré constrói em sua poesia uma ressignificação da 

religião católica apontando novos elementos, sentidos e discursos. 

 

Palavras-chave: Cordel. Religiosidade. Patativa do Assaré. Poder. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é parte de uma pesquisa doutoral, cujo título é Análise da religiosidade 

na poesia de Patativa do Assaré: entre o discurso e o cuidado de si, tendo como objetivo 

examinar o discurso religioso e o cuidado de si no contexto da poesia de Patativa do Assaré 

aplicando o campo teórico da Análise do Discurso (AD), a partir das premissas teórico-

metodológicas de Michel Foucault (2002). 

O artigo que ora apresentamos, procura compreender se há uma reelaboração e 

ressignificação do imaginário católico institucionalizado na poesia patativana e discutir a 

hipótese de que a poesia de Patativa e seus elementos da cultura e religiosidade popular não se 
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caracterizam como fator de oposição a uma religiosidade sistematizada e institucionalizada, 

mas comunga com uma espiritualidade cristã no interior de uma região – a nordestina e da 

construção de uma linguagem de piedade popular expressa pela oralidade de Patativa do Assaré 

para seu povo – a linguagem cabocla.  

Aplicou-se a análise do discurso na literatura popular com vistas a discutir o gênero 

cordel, especificamente os folhetos nordestinos, tipicamente brasileiros, na obra de Patativa do 

Assaré, evidenciando uma arguição da categoria religiosidade tendo como suporte teórico a 

análise do discurso e como instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica.  

A religiosidade popular, presente na obra de Patativa do Assaré, se caracteriza enquanto 

um conjunto de enunciados que possuem uma recorrência às mesmas temáticas – salvação, 

remissão dos pecados, fim do mundo, pietismo, devoção aos santos e santas instituídos ou não, 

práticas mágicas – num dado contexto social marcado pela mística e pela fé. Neste sentido, as 

condutas religiosas atípicas não são resultado de mudanças radicais de valores religiosos, ao 

contrário, convergem para crenças orientadas por valores religiosos católicos como a crença na 

Santíssima Trindade, e na Igreja Católica, devoção a santos e santas católicos, prática da oração, 

caridade e penitência como fontes de salvação eterna e explicação cósmica para o cotidiano 

(CARVALHO, 2011). O universo religioso descrito nos cordéis de Patativa do Assaré 

apresentam estas características. 

Abro aqui um parêntese para uma pequena digressão sobre a expressão literatura de 

cordel, de acordo com Carvalho (2017, p. 127) quando pergunta o que é Literatura de Cordel? 

[...] gênero literário escrito de forma rimada; poesia narrativa impressa que tem suas bases na 

oralidade. 

Menezes faz uma crítica às conceituações dessa rica expressão da cultura brasileira. Não 

sendo foco de nossa discussão, entretanto, achamos apropriado apresenta-la porque desnuda o 

discurso de um conceito e suas variadas definições a partir do aspecto de quem os definem, ou 

seja, do lugar da ideologia. É significativo assinalar esses dispositivos de poder implícitos em 

nosso discurso ilustrado, mesmo quando bem intencionado, e que mal velam seu procedimento 

de discriminação das produções simbólicas populares. [...] Proponho chamá-la simplesmente 

narrativa popular em verso (MENEZES, 1999, p. 280). 

Conforme referido, procuramos contribuir para a discussão desse gênero centenário de 

literatura, não sendo objetivo aprofundar nesse texto sua teorização. Voltemos ao objetivo 

central de nosso trabalho. Embora reconheçamos a riqueza da nossa literatura popular, 

certamente advinda da heterogeneidade de elementos étnicos que a constitui, é evidente no 
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estudo do corpus apresentado nesse artigo, à existência de uma enunciação oral e híbrida 

enriquecida por outras linguagens, como a cantoria, o gesto, a narrativa.  

Nesse contexto, a interpretação analítica dos poemas referidos no texto tem como 

referência a Análise do Discurso (AD) sobre a base da arqueologia de Foucault, onde buscamos 

visualizar, através da AD a formação discursiva nos textos, no intuito de analisar a função que 

essas noções desempenham no interior da poesia de Patativa do Assaré. 

Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, foi aclamado ao longo do século XX 

como um dos mais importantes poetas populares do Brasil, tendo influenciado especialmente a 

música nordestina. Luiz Gonzaga ajudou a difundir a arte de Patativa interpretando músicas 

suas como “A Triste Partida” e “Vaca Estrela e Boi Fubá”; seus versos foram cantados também 

por artistas como Renato Teixeira, Fagner e Rolando Boldrin. 

 

2 LITERATURA POPULAR E ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Em entrevista realizada no Japão em 1972, Foucault afirma “estar cada vez mais 

desinteressado pela escrita institucionalizada sob a forma de literatura e cada dia mais 

entusiasmado pelo discurso anônimo, das palavras recusadas pela instituição literária” 

(ALVES, 2013, p. 20). 

Em relação ao poder transgressor da literatura, Foucault enfatizou que esta literatura era 

capaz de mudar nossas vidas e nossa forma de pensar, isso na década de 1960. Entretanto, a 

partir, sobretudo, dos anos de 1970, Foucault suprime grande parte do poder anteriormente 

conferido ás experiências com a linguagem perpetrada através da escrita literária. Em vez de 

continuar nessa linha de pensamento, ele passa a dar voz aos anônimos e marginalizados que, 

mesmo de forma provisória e regional, possibilitou suscitar a crítica e provocar o estranhamento 

necessário para mudar nossa maneira de pensar e agir.  

Nesse sentido, por aproximação, entendemos que o cordel faz parte desse contexto e 

Patativa do Assaré uma voz crítica. Senão vejamos algumas proposições. Presente em nossa 

cultura desde a colonização, os folhetos circularam até o século XX ás margens do sistema 

editorial e não é reconhecido até hoje pela Academia Brasileira de Letras (ABL), por exemplo, 

como literatura e sim com um texto menor e popular, folclore. Apesar de ter sido reconhecido 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) como bem cultural 

imaterial do Brasil em setembro de 2018, até bem pouco tempo o cordel era marginalizado 

pelos centros do saber, tendo sua visibilidade alçada a partir de trabalhos acadêmicos que na 

década de 1970 popularizou na Academia esse gênero literário. 
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O que queremos delimitar nesse ponto é que a literatura de cordel assim denominada 

pelos acadêmicos, apesar de suas várias “mortes anunciadas” no final do século XX e início do 

século XXI ganha maior visibilidade se fortalecendo através dos meios de comunicação, 

especialmente a internet a televisão e o cinema. Entre alguns exemplos temos como precursor 

o cineasta Glauber Rocha e seu filme Deus e o Diabo na terra do Sol de 1964, onde o 

messianismo e cangaço aparecem como consequência do descaso público.  

Diversas obras de Ariano Suassuna baseadas no Romanceiro Popular Nordestino 

viraram filmes e serviram de base para novelas televisivas, como é o caso do filme o Auto da 

Compadecida (2000) e a minissérie A Pedra do Reino (2007). O Homem que Desafiou o 

Diabo filme de 2007 baseado na obra As Pelejas de Ojuara do escritor potiguar Nei Leandro 

de Castro e a novela Cordel Encantado de 2011, só para contextualizar o empoderamento dessa 

arte que antes eminentemente popular e rural, invade o mundo urbano e a comunicação de 

massa. 

Em outro aspecto, sua linguagem peculiar e muitas vezes regional oscila entre o oral e 

o escrito, promovendo a possibilidade de socialização para os inúmeros não alfabetizados de 

nosso País, pois o ritmo e a sonoridade de suas rimas ainda colaboram para sua assimilação e 

sonorização. Dessa forma, sua divulgação, é uma forma de perpetuação e surge como 

alternativa para plantar-se na História. 

No plano da teoria, houve uma ampliação de pesquisas tendo como base a noção de 

hibridismos culturais representada pela mudança de teorizar a cultura popular que de expressão 

de identidade passa a representar a manifestação da diversidade cultural. 

Nesse sentido, espera-se a partir da análise das narrativas e da percepção de Patativa do 

Assaré, em folhetos de cordel, identificar e apresentar, em sua poética, as características dessa 

religiosidade cabocla, examinada nesse texto em uma dimensão ampla que diz respeito à cultura 

popular nordestina, a partir da linguagem que o próprio poeta denomina de cabocla, 

diferenciando-se de uma linguagem erudita.  

Através da Análise do Discurso das poesias de Patativa do Assaré, as práticas 

discursivas e não discursivas3 elaboram a construção de “ser nordestino”, sendo a religiosidade 

uma das características mais marcantes.  

                                                             
3 As práticas discursivas são os elementos teóricos que integram o poder normalizador – discurso científico, 

filosófico, religioso, etc; - as técnicas de controle corporal, regulamentos administrativos (e/ou religiosos) de 

controle do tempo dos indivíduos ou instituições, técnicas de organização espacial, técnicas de higienização; 

constituem os elementos não discursivos ou práticas desse poder (FOUCAULT, 2002). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Relacionado a isso Foucault (2002) nos alerta para a dificuldade em esquivar-se das 

estratégias empregadas pelo discurso que também exerce funções de controle, validação e 

limitação de suas regras de poder desta mesma sociedade. Em sua aula inaugural no Collegé de 

France em 02 de setembro de 1970, sob o título “A ordem do discurso”, Foucault indaga “o que 

há enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus discursos proliferarem 

indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? [...]” (FOUCAULT, 2002, p. 2). 

A resposta soa inquietante. Para Foucault, a produção do discurso que permeia toda a 

sociedade é “controlada, selecionada, organizada” e devolvida à sociedade a partir de certos 

processos, como a exclusão e o interdito que têm o poder de retirar os “poderes e os perigos”, 

reprimir “o acontecimento aleatório, disfarçar a sua pesada, temível materialidade” 

(FOUCAULT, 2002, p. 2). 

Sua interrogação, nesse sentido, diz respeito a sua busca de compreensão para perguntas 

como: e de quais formas os poderes ligam-se a determinados discursos a fim de produzirem 

efeitos de verdade. Apesar de Foucault ter explicado de forma detalhada sobre o tema em “A 

Arqueologia do Saber” (2008), fornecendo respostas aos seus críticos acerca de suas escolhas 

investigativas, “é naquela aula primeira que são explicitados as potencialidades de análise do 

discurso como ferramenta metodológica” (FERREIRA; TRAVERSINI, 2013, p. 208). 

É, pois, especialmente, com foco nesses postulados foucaultianos e, pelo viés da(s) 

heterogeneidade(s) enunciativa (s) que pretendemos abordar os enunciados constitutivos dos 

folhetos a serem analisados, concebendo-os, em função de suas filiações históricas, da 

coexistência com outros dizeres, e da abertura que promovem o surgimento de novos 

enunciados, como acontecimentos singulares, em função da relação entre enunciado e 

enunciação, o que assegura o estatuto de irrepetibilidade enunciativa e instaura a 

impossibilidade de se dizer tudo ou mesmo transgredir os enunciados. 

 

3 PATATIVA E O DISCURSO RELIGIOSO 

 

O livro “Inspiração Nordestina” de Patativa do Assaré, foi sua primeira publicação. A 

obra é totalmente voltada à cultura popular nordestina em suas formas e temas, cuja primeira 

edição é de 1956 (BRITO, 2010). Os folhetos aqui analisados, Caboclo Roceiro, Filosofia de 

um Trovador sertanejo e Ingratidão foram publicados no livro Cante lá que eu Canto cá (1984).  

Procuramos identificar aspectos discursivos em que se encontram os enunciadores dos textos 

referidos acima, através da imagem que o poeta tece do povo nordestino, especialmente em 

relação a seu discurso religioso. 
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Com base na teoria de Análise do Discurso seus conceitos revelam que aquilo que é 

novo não está no que é dito, mas no cotidiano e acontecimentos em seu entorno, pois através 

do contraste entre o discurso religioso romanizado e o do povo, representado por Patativa do 

Assaré, encontramos marcas do já–dito naquilo que está sendo escrito. Por exemplo, a palavra 

‘sagrado\divino’ não é nova, faz parte da memória discursiva dos sujeitos, porém as inúmeras 

significações dadas a ela são decorrentes das situações de enunciação em que a mesma é 

utilizada. 

A poesia de Patativa do Assaré revela seu olhar sobre o lugar e o papel de Deus no 

sofrimento humano, onde o sagrado, na constante dinâmica homem-cotidiano, será defendido 

por sua oralidade\escrita, que vai pela fé e pela poesia, com a destreza do sujeito que se encanta 

e sofre as cotidianidades da vida do sertão nordestino. Nos folhetos aqui referidos estão 

presentes esses dois elementos marcantes imbricados na poesia de Patativa do Assaré: a 

denúncia social e a religiosidade, e nesse sentido podemos inferir que Patativa do Assaré 

promove um catolicismo caboclo de base Tridentina, apresentando também características da 

poesia grega da Antiguidade. 

Outro elemento que se destaca é a linguagem. No que tange ao contexto geral da poesia 

patativana, percebe-se que sua prioridade é para a variedade linguística de sua região e o jeito 

peculiar do falar de sua gente. Ele, no entanto, sabia e compôs vasta obra na linguagem culta 

como no poema Caboclo Roceiro e a linguagem cabocla. Podemos observar na sua poesia que 

de um lado, tem-se um tipo de poema de constatação, ou seja, a descrição de problemas e 

conflitos sociais da primeira metade do século XX e, do outro lado, tem-se uma visão bem 

tradicional da mística cristã, ou seja, a ideia de que Cristo é um novo Moisés que veio libertar 

o mundo da nova opressão, essa ideia está contida em toda a tradição da Igreja desde o século 

II.   

 

Caboclo Roceiro 

Patativa do Assaré 

 

Caboclo Roceiro, das plagas do Norte. 

Que vive sem sorte, sem terras e sem lar, 

A tua desdita é tristonho que canto, 

Se escuto o teu pranto, me ponho a chorar 

 

Ninguém te oferece um feliz lenitivo 

És rude e cativo, não tens liberdade. 

A roça é teu mundo e também tua escola. 

Teu braço é a mola que move a cidade 

 

De noite tu vives na tua palhoça 

about:blank
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De dia na roça de enxada na mão 

Julgando que Deus é um pai vingativo, 

Não vês o motivo da tua opressão 

 

Tu pensas, amigo, que a vida que levas 

De dores e trevas debaixo da cruz 

E as crises constantes, quais finas espadas 

São penas mandadas por Nosso Jesus 

 

Tu és nesta vida um fiel penitente 

Um pobre inocente no banco do réu. 

Caboclo, não guardes contigo esta crença 

A tua sentença não parte do céu 

. 

O Mestre Divino que é Sábio Profundo 

Não fez neste mundo o teu fardo infeliz 

As tuas desgraças com tuas desordens 

Não nascem das ordens do Eterno Juiz 

 

A lua te afaga sem ter empecilho, 

O sol o seu brilho jamais te negou 

Porém os ingratos, com ódio e com guerra, 

Tomaram-te a terra que Deus te entregou 

 

De noite tu vives na tua palhoça 

De dia na roça, de enxada na mão 

Caboclo roceiro, sem lar, sem abrigo, 

Tu és meu amigo, tu és meu irmão. 

(ASSARÉ ,1984, p. 99-100). 

 

A forma crítica com a qual Patativa do Assaré trata as relações de trabalho em sua 

poesia, fez com que ele chegasse a ser considerado subversivo, sendo negado por ele 

energicamente, pois seus poemas tem uma conotação eminentemente social. Patativa não 

poupou críticas à dominação econômica sofrida pelos trabalhadores rurais. Gilmar de Carvalho 

(1997, p. 64-65) refere-se à poesia de Patativa do Assaré como “canto de trabalho”. Uma poesia 

comprometida com a terra, porque é na terra que ele investe seu tempo, seu trabalho, e poesia 

do ser(tão) nordestino. 

 

A lua te afaga sem ter empecilho, 

O sol o seu brilho jamais te negou 

Porém os ingratos, com ódio e com guerra, 

Tomaram-te a terra que Deus te entregou 

 

Em relação ao sagrado na poesia de Patativa, de acordo com Brito (2010, p. 63) “O poeta 

quando questionado sobre como conseguia fazer poema com métrica perfeita, rima perfeita, 

ortografia perfeita, na forma literária e na ‘linguagem cabocla’, tinha a resposta pronta, na 
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‘ponta da língua’: ‘dom de Deus’” [...]. Ao declarar que sua poesia tem inspiração sobrenatural, 

torna-se portador de um propósito, de uma missão de cunho sagrado e discurso divino, sendo 

um enunciador para seu povo de uma visão de mundo onde o sagrado tem uma significação 

denunciadora das condições de vida de seu povo e da sua própria. Essa resposta dada pelo 

próprio poeta que vê a si mesmo como um tipo de aedo4, ou seja, uma espécie de renovação, 

em pleno sertão nordestino dos poetas gregos antigos que cantavam inspirados por Deus.  

 

O Mestre Divino que é Sábio Profundo 

Não fez neste mundo o teu fardo infeliz 

As tuas desgraças com tuas desordens 

Não nascem das ordens do Eterno Juiz 

 

Vejamos a seguir Filosofia de um Trovador sertanejo: 

 
A filosofia de um trovador sertanejo 

Patativa do Assaré 

 

[...] 

Sobre este mundo crué, 

De turmento e confusão, 

Os poeta sempre gosta 

De dá sua pinião; 

Um descreve de proviso 

Que o mundo é um paraíso 

Enfeitado de fulô; 

Já ôto, que é mais izato, 

Diz que o mundo é um triato 

Cheio de cena de horrô, 

[... 

Não vou dizê que os poeta 

Não tão comparando bem. 

Mas como o assunto me cabe, 

Eu quero falá também, 

O mundo é uma cadeia 

Que de preso veve cheia, 

Ninguém me diga que não; 

A morte é seu sentinela, 

E é quem arranca as tramela 

Das porta desta prisão. 

 

O mundo é uma cadeia 

Onde se véve a pena; 

Nós somo os prisionêro 

Deste carce universá; 

Vivendo nesta prisão, 

Tudo de argema nas mão, 

                                                             
4 Na Grécia antiga, cantor que apresentava suas composições religiosas ou épicas, acompanhando-se ao som da 

cítara, (Ferreira Gullar. Folha de São Paulo. Março de 2006. Adaptado). 
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Os grião é as doença; 

Dentro deste calabouço 

Sofre o véio e sofre o moço, 

Que a vida é dura sentença! 

 

Tudo geme neste carce, 

Grita um – ai! Ôto – ôi! 

E a causa dessa derrota 

Eu vou lhe dizê quem foi: 

Apois bem, todo motivo 

De hoje nós vive cativo, 

No mais horrive pena, 

Foi Adão e sua esposa, 

Que os mais véio faz as coisa 

Mode os mais novo pagá. 

[...] (ASSARÉ, 1984, p. 182). 

 

Os versos apresentados logo acima trazem, na linguagem do homem do sertão do 

Nordeste do Brasil, a crença cristã clássica de que os problemas do mundo – e do Nordeste do 

Brasil – começaram com o pecado original. Por isso, são problemas onto-cósmicos, onto-éticos 

e não podem ser resolvidos de forma rápida e com paliativos. 

 

Tudo geme neste carce, 

Grita um – ai! Ôto – ôi! 

E a causa dessa derrota 

Eu vou lhe dizê quem foi: 

Apois bem, todo motivo 

De hoje nós vive cativo, 

No mais horrive pena, 

Foi Adão e sua esposa, 

Que os mais véio faz as coisa 

Mode os mais novo pagá. 

 

Nisso tudo entra e missão da Igreja, do arrependimento e da piedade. Uma piedade 

entranhada no povo nordestino. O poeta apresenta uma linguagem nova (moderna, dentro da 

variante linguística do português falado no Nordeste do Brasil, etc) e velha (tragédia grega, 

referência ao antigo testamento, referência a saída dos judeus da escravidão no Egito antigo 

liderados por Moises, etc) o que podemos caracterizar de uma filosofia cristã clássica com 

variantes do catolicismo popular. 
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Platão em sua obra Fédon5 no O mito da caverna na República já analisava a terra como 

uma prisão, o que também faz Patativa do Assaré, aproximando o filósofo do poeta no 

imaginário do mundo como prisão. 

 

O mundo é uma cadeia 

Onde se véve a pena; 

Nós somo os prisionêro 

Deste carce universá; 

Vivendo nesta prisão, 

Tudo de argema nas mão, 

Os grião é as doença; 

Dentro deste calabouço 

Sofre o véio e sofre o moço, 

Que a vida é dura sentença! 

 

Esses versos servem de exemplo para várias outras poesias de Patativa do Assaré. 

Observemos como o poeta apela ao imaginário religioso cristão católico como motor de sentido 

e significado; entretanto revela-se sua elaboração popular de tais elementos como presença 

marcante da religiosidade do povo nordestino e sua linguagem cabocla.  

Patativa recorre ao imaginário religioso cristão católico como fonte de sentido e 

significado; é revelada sua elaboração popular de elementos da linguagem cabocla e os signos 

católicos como presença marcante da religiosidade do povo nordestino. Nesse contexto, a 

poesia do poeta popular cearense Patativa do Assaré e sua trajetória de vida serve como norte 

para a verificação dos conceitos elaborados nesse estudo, no qual transcrevemos alguns trechos 

de sua poesia como forma de situar a obra dentro do contexto teórico abordado.  

Diante dos versos apresentados, vemos um poeta clássico. Apresentando a visão 

tradicional da Igreja. Vejamos dois exemplos: 1) No poema se fala em “Do fazendêro judeu”; 

nada mais tradicional, na perspectiva cristã, que atribuir ao judeu o mal, a desgraça, etc; o judeu 

é visto como aquele que, por ter matado Jesus Cristo, permite a perpetuação do mal no mundo; 

2) Também no poema se fala em “Este mundo de pecado”, uma referência interdiscursiva ao 

“Vale de lágrimas” que aparece, com força, nas orações cristãs. Nesse sentido, o que o poeta 

faz seria pegar a visão tradicional da igreja, colocar dentro de uma linguagem poética carregada 

com a estrutura própria do Nordeste do Brasil, e, com isso, realizar um tipo de “denúncia 

social”. Ao recorrer ao imaginário religioso do sertanejo em sua obra, Patativa revela a 

                                                             
5 Versão eletrônica do diálogo platonico "Fedão" Tradução: Carlos Alberto Nunes Créditos da digitalização: 

Membros do grupo de discussão Acrópolis (Filosofia) Homepage do grupo: 

http://br.egroups.com/group/acropolis/  

http://br.egroups.com/group/acropolis/
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elaboração popular de sua poesia revelando os elementos marcantes da cultura e da 

religiosidade de seu povo. 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Patativa recorre ao imaginário religioso cristão católico como fonte de sentido e 

significado, revelando formas típicas da cultura popular de compreensão e da religiosidade do 

sertanejo pobre. Nos folhetos selecionados é latente a construção e a presença de uma força 

sobrenatural que molda e governa o mundo, onde a oposição entre as forças do bem e do mal 

são bem nítidas e definidas. 

As temáticas recorrentes no quadro social de uma época ou em um autor, como Patativa 

do Assaré, revelam consciência da situação vivida, desmascaram ações reificadas e denunciam 

imposturas convencionais. Os textos literários podem ser caracterizados como reflexo e 

também como reflexão, como espelho e também como resistência, a depender de sua 

historicidade. 

A forma de contestação que transparece na poética de Patativa do Assaré varia, desde 

manifestações de uma poesia mítica e de uma sátira crítica, até culminar em uma poesia utópica 

e profética; relevante para a reflexão a que se propõe esse estudo, no entanto, é considerar que 

todas essas variantes presentes na obra poética de Patativa Assaré traduzem certa resistência 

através do discurso. A sensibilidade deste grande poeta camponês, porta-voz dos excluídos, 

cristalizou em sua arte a história do século XX em versos. 
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C. S. LEWIS E AS CRÔNICAS DE NÁRNIA: O INTERDISCURSO NA CRÔNICA O 

SOBRINHO DO MAGO 

 

Gustavo Natanael Arlindo de Souza1  
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN 

 

Guilherme Martins Gomes de Souza2 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN 

 

RESUMO 

 
O presente artigo se propõe analisar, com base na perspectiva teórica da Análise do Discurso de 

orientação francesa, o interdiscurso presente no livro As Crônicas de Nárnia, de C. S. Lewis, 

especialmente na primeira crônica O Sobrinho do Mago nos capítulos quatro e nove com o livro do 

Gênesis da Bíblia. Como aparato teórico, nos baseamos pelos estudos de Dominique Maingueneau 

(1996, 2000, 2008, 2010, 2016). É importante frisar que Clive Staples Lewis conseguiu retratar 

princípios cristãos por meio da fantasia, além de incorporar elementos não cristãos, tais como a 

mitologia nórdica, possibilitando a criação de uma literatura infanto-juvenil de grande relevância no 

âmbito literário mundial. Partindo da dedução interpretativa desse corpus, pela perspectiva da categoria 

do interdiscurso, buscamos relacionar o texto literário com o entrecruzamento do discurso bíblico do 

Gênesis. Conforme a análise desenvolvida, notamos através dos resultados, a influência cristã nos 

escritos do C. S. Lewis em que se apropriou de discursos em especial o texto bíblico para o 

desenvolvimento de uma de suas obras mais lidas. Portanto, observamos essa relação interdiscursiva no 

decorrer do texto, o que nos retoma a importância do interdiscurso para captarmos os efeitos de sentidos 

que foram adquiridos na pesquisa.  

 

Palavras-chave: Clive Staples Lewis. Maingueneau. Gênesis. As Crônicas de Nárnia. Análise do 

Discurso. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A vida e obra do escritor, apologista e poeta cristão Clive Staples Lewis tem ao longo 

dos anos influenciado inúmeras pessoas: cristãs e não cristãs. Lewis foi um grande intelectual 

do século XX na Europa, nasceu na Irlanda no ano de 1898 e morreu em 1963 em Oxford, na 

Inglaterra. Foi estudante na universidade de Oxford e, consequentemente, professor na mesma 

instituição até 1954, além de exercer a docência na universidade de Cambridge, na qual suas 

pesquisas tiveram especialidade em Literatura Medieval e Renascentista.  

Antes de exercer grande influência no cristianismo moderno C. S. Lewis na sua 

juventude passou por alguns problemas, no que diz respeito a sua fé em Deus, desta maneira, 

                                                             
1 Licenciado em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e mestrando pelo Programa 

de Pós-Graduação em Letras da UERN. 
2 Graduando em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
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tornando-se ateu e crítico do cristianismo e de qualquer outra religião. Embora tenha sido 

educado em um lar cristão, Lewis distanciou-se da fé cristã3. 

Entretanto, suas dúvidas existenciais não acabaram, apesar do seu distanciamento ao 

dualismo platônico, sendo, desta forma, contrário a qualquer experiência mística, 

especificamente a cristã. Durante esse período Lewis desenvolveu uma grande amizade com o 

renomado escritor católico J. R. R. Tolkien, conhecido por suas obras de grande relevância, 

dentre elas pode-se destacar: O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Essa amizade, em decorrência da 

literatura no qual ambos eram estudiosos e apreciadores, contribuiu para C. S. Lewis retornasse 

à fé cristã, uma vez que Tolkien foi o grande responsável por essa mudança na vida de Lewis. 

Assim, em uma manhã Lewis percebeu que suas inquietações e críticas relacionadas à fé em 

um Deus tinham desaparecidas, mudando, assim, todo o seu comportamento desde esse dia. 

A partir de então Lewis começou a ser um grande apologista da fé cristã, além escrever 

obras literárias de grande destaque, reflexo de todo o seu conhecimento literário, filosófico, 

lógico e teológico, mostrando que é possível usar discursos de correntes teóricas aparentemente 

antagônicas. Seus trabalhos vão desde obras ficcionais (e não ficcionais), ensaios, poesia até 

críticas literárias, algumas das suas principais obras são: Cartas de Um Diabo ao Seu Aprendiz 

(1942); Trilogia Espacial: Além do Planeta Silencioso (1938), Perelandra (1943), e Aquela 

Força Medonha (1945); e Os Quatro Amores (1960). E suas famosas crônicas que reunidas 

formam a reconhecida obra: As Crônicas de Nárnia.  

Para tanto, a pesquisa divide-se, didaticamente em introdução, As Crónicas de Nárnia, 

Bíblia Sagrada, o interdiscurso, capítulo quatro com o Gênesis: através do interdiscurso, 

capítulo nove com o Gênesis: sob o interdiscurso, conclusões e referências.  

O artigo, de acordo com Lakatos e Marconi (2005), é dedutivo\interpretativo, pois 

partirmos da descrição de enunciados para interpretá-los sob as categorias de análise da AD, 

sob o método da dedução; sendo bibliográfica, porque delineia-se também por trabalhos outros 

já publicados, que contribuem para a presente discussão e também para as pesquisas futuras. 

(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 27). 

O presente artigo se propõe analisar, com base na perspectiva teórica da Análise do 

Discurso de orientação francesa, o interdiscurso presente no livro As Crônicas de Nárnia, de C. 

                                                             
3 A partir da adolescência, passa a tomar contato gradual com a literatura clássica, com música erudita e vai 

abandonando as práticas religiosas que mantinha por hábito. O cristianismo se lhe mostrou apenas uma tradição 

herdada sem uma efetiva concretude, supostamente sem uma sólida base intelectiva e fática (além de, também se 

perguntar, por que motivo a sua religião tradicional seria a verdadeira em face de tantas outras).  Passou a comungar 

um ateísmo, voltando sua atenção somente para o que seus sentidos (e seu raciocínio) lhe pudessem convencer 

(TRAVESSONI, 2016, p. 7). 
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S. Lewis, especialmente na primeira crônica O Sobrinho do Mago nos capítulos quatro e nove 

com o livro do Gênesis da Bíblia. Como aparato teórico, nos baseamos pelos estudos de 

Dominique Maingueneau (1996, 2000, 2008, 2010, 2016).  

 

2 AS CRÔNICAS DE NÁRNIA 

 

O livro As Crônicas de Nárnia, literatura infanto-juvenil, composta por sete crônicas 

tem sido lido e relido deste suas primeiras publicações, por inúmeras pessoas cristãs e não 

cristãs. C. S. Lewis com toda sua experiência literária, consegue abordar temas fantasiosos 

dentro de uma perspectiva filosófica cristã, ou seja, uma relação de princípios retirados dos 

textos bíblicos, com elementos da mitologia nórdica, usando seres de contos de fadas, por 

exemplo: faunos, feiticeira, gigantes dentre tantos outros. 

Em ordem sequencial dos acontecimentos na narrativa presente em As Crônicas de 

Nárnia, a crônica O Sobrinho do Mago é a primeira das setes crônicas escritas por Lewis, tendo 

em vista que as obras foram publicadas em ordem diferente, como se pode perceber na crônica 

O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, esta que foi a primeira a ser publicada em 1950, 

entretanto no tempo cronológico na narrativa é a segunda.  

Em O Sobrinho do Mago é abordado a criação do mundo de Nárnia, que 

consequentemente possibilita muitos acontecimentos no seu principal país, chamado, 

semelhantemente, pelo nome de Nárnia.  Passa-se, assim, as principais aventuras de As 

Crônicas de Nárnia nesse país, com os seus principais personagens: Digory, Polly, Tio André, 

a feiticeira branca (Jadis) e Aslam, o criador de Nárnia; é destacado como foi criada Nárnia 

por Aslam e sua corrupção causada por Digory. 

 

3 BÍBLIA SAGRADA 

 

A bíblia, por meio dos seus discursos que expressão princípios e valores da cultura 

judaico-cristão, tem grande importância no mundo, principalmente no Ocidente, impactando 

pessoas e até nações, logo que inúmeros países foram colonizados por cristãos, ou senão, 

influenciados pelo cristianismo nos seus primeiros anos de desenvolvimento.  O Brasil pelo 

catolicismo, representado pelos Jesuítas que tiveram grande contribuição na educação; e os 

Estados Unidos da América pelos protestantes, como afirma Franklin Ferreira (2013): “[...] a 

Constituição depende de aplicações políticas de temas teológicos reformados importantes, 
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como federalismo e o pactualismo. Nesse sentido, a mais antiga e duradoura democracia do 

Ocidente também foi fruto da influência do pensamento dos reformadores protestantes. 

Composta por 66 livros na versão Protestante (a tradução Católica acrescenta alguns 

livros) dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, a bíblia é uma coleção de livros 

escritos em diferentes épocas nos seus respectivos contextos socioculturais, e por diversos 

escritores. Retratando desde a criação do mundo (Gênesis), passando pela criação da nação de 

Israel (Êxodo), descrevendo o nascimento do Messias prometido, Jesus Cristo (Mateus, 

Marcos, Lucas e João) o principal representante da cristandade, até chegar ao fim da história 

do homem (Apocalipse). Como resultado, diversas pessoas ao longo da história vêm se 

apropriando dos discursos bíblicos direto ou indiretamente, principalmente na idade média com 

os: escritores, pintores, compositores, filósofos. Criando, desta forma, suas obras, na maioria 

das vezes, por meio do interdiscurso bíblico. 

O livro do Gênesis faz parte do Pentateuco que é composto por mais quatro livros, sendo 

escrito pelo patriarca Moisés, formando, assim, os cincos primeiros livros do Antigo 

Testamento da Bíblia Sagrada. O propósito primordial do Gênesis é retratar a origem do mundo; 

a criação e, por conseguinte, “queda” (pecado) do homem. 

 

4 O INTERDISCURSO 

  

O interdiscurso é uma categoria que tem legitimidade para ser aprofundada e ser inserida 

num determinado corpus a ser estudado. Tomar o interdiscurso como uma categoria de análise 

já nos remetemos aos pressupostos que já foram (re)discutidos por autores renomados, dentre 

eles, cita-se Maingueneau com sua contribuição acerca do interdiscurso.  

A respeito dessa categoria Maingueneau, frisa o interdiscurso como:  

 

Incitar a construir um sistema no qual a definição da rede semântica que 

circunscreve a especificidade de um discurso coincide com a definição das 

redes desse discurso com seu Outro. No nível das condições de possibilidade 

haveria, pois, apenas um espaço de trocas e jamais de uma identidade fechada 

(MAINGUENEAU, 1984 apud POSSENTI, 2003, p. 264). 

 

Diante deste pensamento teórico, o interdiscurso é a categoria que faz uma relação por 

uma diversidade discursiva, presença de uma rede discursiva fazendo entrecruzamentos com 

outros discursos já estabelecidos, pré-construídos, dos já ditos. Nessa perspectiva, o 

interdiscurso vai se relacionar a outros enunciados em diferentes momentos, em determinados 
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espaços históricos e sociais, inseridos e regulados por uma formação discursiva, o que nos leva 

a refletir que essa rede discursiva atribui efeitos de sentidos um pouco semelhante.  

Para Maingueneau (2000, p. 5), essa categoria é a chave central da análise do discurso, 

pois na sua perspectiva o discurso só poderá ser entendido a partir do interdiscurso, uma vez 

que, o discurso é compreendido perante um elo de interação entre os discursos, levando em 

conta uma série de fatores analíticos em que a identidade do discurso é definida nas relações 

interdiscursivas, em outras palavras, quando o discurso interligasse com outros.  

É importante ressaltar que o discurso de acordo com a ideia de Maingueneau, tem seu 

sentido atribuído quando faz ligação direta ao interdiscurso, nesse caso, o autor nos chama 

atenção que uma responsividade é necessária, como ele enfatiza Maingueneau (2000, p. 05): 

 

[...] a identidade de um discurso se constrói e se alimenta através de outros 

discursos; falar é sempre falar com, contra ou por meio de outros discursos, 

outras vozes. Portanto, a relação de um texto consigo mesmo e sua relação 

com outros, ou seja, do “intradiscurso”, com o “interdiscurso”, não pode ser 

dissociada. Muitos fenômenos textuais podem ser interpretados à luz do 

primado do interdiscurso: a pressuposição, a negação, as citações, o modo e o 

tempo, a ironia, a paródia, etc. 
 

Diante dessa constatação teórica, o interdiscurso está relacionado há uma variável rede 

interdiscursiva a qual é capaz de fazer um elo de ligação, isto é, uma ponte de um discurso a 

outro, eles (“intradiscurso” e o “interdiscurso”) possuem uma relação de interdependência, não 

podem ser separados, pois eles mantêm uma relação recíproca no seu funcionamento no seu 

plano discursivo.  

Dessa maneira, deve-se ter em mente que para compreender essa categoria como uma 

rede discursiva fazendo entrecruzamentos com outros discursos já construídos, é primordial 

termos o discernimento entre (MAINGUENEAU, 2008b) heterogeneidade discursiva, o qual 

se cliva em dois modelos. O primeiro está relacionado com a premissa da heterogeneidade 

mostrada, em que é perceptível ao nível estrito da língua, a frase ou enunciado. O segundo é 

intitulado de heterogeneidade constitutiva, esta que não é perceptível no texto, mas que seu 

aparato semântico é atribuído no significado no decorrer do trajeto em sua relação sócio-

histórico. 

Ainda com o pensamento de Maingueneau acerca desta categoria, destaca-se que o 

interdiscurso é mobilizado a partir de um discurso. Para o autor, o discurso não é a unidade 

essencial da análise, mas o conjunto de variações discursivas entre vários discursos, tendo em 

vista que o discurso não se constitui sozinho, eles necessitam de um espaço para seu 
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funcionamento com outros, por isso a ideia do discurso fazer uma ponte de ligação com o 

interdiscurso. 

De acordo com Maingueneau (1996, p. 113):  

 

O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante na qual 

uma formação discursiva é levada [...] a incorporar elementos pré-construídos, 

produzidos fora dela, com eles provocando sua redefinição e 

redirecionamento, suscitando, igualmente, o chamado de seus próprios 

elementos para organizar sua repetição, mas também, provocando, 

eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou mesmo a deneração de 

determinados elementos. 
 

Nesse sentido, a forma mais ideal para podermos traçar a estrutura do discurso é partindo 

dos fatores interdiscursivos, visto que, o discurso não é singular, isto é, único, o discurso vai se 

constituir discursivamente na sociedade nessa rede de troca discursivas. Essa categoria pode se 

definir nessa troca de diversidade discursiva aos quais vão se constituir, em que a figura do 

outro será essencial para o interdiscurso. 

Com o ideal de tornar mais prático e sistematizado o conceito do interdiscurso, 

Maingueneau (2008b), estabelece três modelos ao se proferir ao interdiscurso, os convencionas 

por Universo Discursivo, Campo Discursivo e Espaço Discursivo. Nessa perspectiva, ele dá 

seguimento na parte inicial:  

 

Chamaremos de ‘universo discursivo’ o conjunto de formações discursivas de 

todos os tipos que interagem numa conjuntura dada. Esse universo discursivo 

representa necessariamente um conjunto finito, mesmo que ele não possa ser 

apreendido em sua globalidade (MAINGUENEAU, 2008b, p. 33, grifo do 

autor). 

 

Nesse pressuposto teórico, o universo discursivo contempla todas as formações 

discursivas, e por englobar todas as formações numa determinada conjuntura, representa a 

totalidade dessas formações mesmo que não se possa contemplar o todo dessa totalidade. E por 

ser um número finito dessas formações discursivas, a sua globalidade acarretará um domínio 

mais restrito, o qual vai ser convencionado por Maingueneau (2008b) Campo Discursivo. Nesse 

caso, destaca-se:  

 

Um conjunto de formações discursivas que se encontram em concorrência, 

delimitam-se reciprocamente em uma região determinada do universo 

discursivo. ‘Concorrência’ deve ser entendida da maneira mais ampla; ela 

inclui tanto o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente etc.... 

entre discursos que possuem a mesma função social e divergem sobre o 
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modelo pelo qual ela deve ser preenchida (MAINGUENEAU, 2008b, p. 34, 

grifo do autor). 

 

É justamente nesse campo que os discursos se materializam. É nesse campo que os 

diversos discursos, literário, político, filosófico, religioso entre outros, que as respectivas 

formações discursivas podem se chocar, entra em conflitos ou se estabelecem relações 

recíprocas no interior de dada formação discursiva, levando assim as construções dos 

discursivos. 

Visto que, é na base interior de um determinado campo que respectivo discurso pode, 

até mesmo não, proceder relações com outros discursos que já existiam em outras formações 

discursivas. Essa ideia é muito abrangente e não contempla o que se faz necessário uma relação 

dialética com outros espaços discursivos, pois não é possível determinar essas relações num 

mesmo campo. Por isso Maingueneau (2008b) evidencia o espaço discursivo como:  

 

Subconjuntos de formações discursivas que o analista, diante de seu propósito, 

julga relevante pôr em relação. Tais restrições são resultados diretos de 

hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e um saber histórico, 

que serão em seguida confirmados ou infirmados quando a pesquisa progredir 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 35). 
 

Diante desse pensamento, percebe-se que o espaço discursivo parte da ideia das relações 

interdiscursivas que se insere no universo discursivo e no campo discursivo. É através dessa 

perspectiva que Maingueneau consiste em afirmar que há uma duplicidade por um estatuto, o 

que se pode exprimir um modelo dessimétrico que possibilita verificar convenção de um 

discurso, e também um modelo simétrico a partir dos embates conflituosos dos dois discursos.  

Diante desses fatores teóricos, norteados pelas ideias de Maingueneau, nota-se que o 

interdiscurso é uma categoria de análise essencial para Análise do Discurso, tendo em vista que 

os pesquisadores utilizam dessa categoria numa de estabelecer com máxima coerência as 

relações semânticas dos discursos que são entrecruzados com outros discursos na sociedade, 

sejam eles materialmente materializados constituídos de outros discursos. O interdiscurso está 

relacionado tanto no texto como em si próprio no intradiscurso. 

 

5 CAPÍTULO QUATRO COM O GÊNESIS: ATRAVÉS DO INTERDISCURSO 

 

É notória a existência, a partir dos pressupostos da Análise do Discurso, dos 

entrecruzamentos nos discursos, desta forma, aquele que está organizando tais discursos não é 
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um criador de conceitos inéditos, sem influências externas de terceiros, pelo contrário, este por 

sua vez organiza os discursos de outrem no seu próprio discurso. Na primeira obra O Sobrinho 

do Mago, em As Crônicas de Nárnia, percebe-se a dependência discursiva literária que o autor 

C. S. Lewis tem da Bíblia Sagrada, fazendo assim, um interdiscurso com o primeiro livro 

denominado Gênesis, além de utilizar outras fontes literárias.  

Se na história bíblica retratada por Moisés é descrito a criação do mundo e, 

consequentemente, a sua “queda” (resultado do pecado cometido através dos dois personagens 

Adão e Eva), é visto também na crônica de Lewis a criação de Nárnia e sua “queda”, além de 

que assim como na bíblia os dois personagens são um homem e uma mulher, em O Sobrinho 

do Mago similarmente temos o menino Digory e a menina Polly que também estão presente na 

“queda de Nárnia”.  E, por fim, como no relato bíblico Deus é representado como o criador do 

mundo, Aslam é o criador de Nárnia e futuramente o redentor daquele mesmo mundo. 

Apesar da enorme distância temporal da escrita dos dois livros, é perceptível a 

semelhança linguística e semântica de ambas, corroborando com Maingueneau (1984) sobre a 

“rede semântica” que se constrói a partir de discursos de terceiros, anulando assim, a hipótese 

do discurso como algo fechado e acabado.  Segundo o relato bíblico Deus teria ordenado que 

Adão e Eva não infringissem uma regra, esta por sua vez, era de não comer o fruto de uma 

árvore que estava no meio do jardim criado por Deus: “E o Senhor Deus fez brotar da terra toda 

árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da 

ciência do bem e do mal” (GÊNESIS 2.9). 

Haja vista que na narrativa de Moisés segue-se uma sequência de eventos, em especial 

o “pecado” cometido por Adão e Eva em comer do fruto proibido de uma árvore. Nota-se, então, 

que na construção discursiva, as duas árvores encontram-se no “meio” (Centro do jardim do 

Éden). Assim, o texto de C. S. Lewis segue essa mesma lógica linguística e semântica: 

 

[...] – Daria um doce para saber a história que está por trás disso – falou 

Digory. – Vamos dar uma espiada naquela coisa no meio da sala. A coisa não 

era propriamente uma mesa. Era uma coluna quadrada com um metro de 

altura; em cima ficava um pequeno arco dourado do qual pendia um pequeno 

sino de ouro; ao lado encontrava-se um martelinho de ouro (LEWIS, 2009, p. 

32). 

 

Ao analisarmos o versículo do capítulo dois do Gênesis, com o recorte do livro de Lewis 

no capítulo quatro, percebe-se como Lewis apropria-se dos discursos alheios para desenvolver 

sua narrativa, sendo nítido o interdiscurso.  Se no relato bíblico Moisés utiliza o substantivo 

“Meio” para destacar ao leitor o valor semântico de centralidade geográfica das árvores no 
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jardim tanto a que o casal comeu, como a “árvore da vida”, da mesma forma Lewis usa o mesmo 

léxico, o substantivo “Meio” para ressaltar que o “Sino de ouro” está no centro da sala em 

Charn.  

Ao construir a narrativa da crônica, por meio dos discursos alheios, Lewis procura 

descrever e destacar os acontecimentos mais relevantes do seu livro, enfatizando, desta forma, 

a criação do país de Nárnia, a tentação e erro de Digory, bem como a “queda” de Nárnia. 

Similarmente como fez o escritor bíblico nos seus relatos, no que se refere aos principais 

acontecimentos do Gênesis. 

Moisés descreve ao seu leitor que a desobediência dos dois personagens do livro 

Gênesis, foi em decorrência da persuasão de uma serpente (GÊNESIS 3), que para tal propósito 

usa argumentos com a intenção de convencer primeiramente Eva a praticar uma ação que 

resultaria na desobediência para com Deus. Como mostra o seguinte relato bíblico: 

 
Então, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 

Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos 

olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. 

E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos 

olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, 

e deu também a seu marido, e ele comeu com ela (GÊNESIS, 3.4-6). 

 

Vejamos como Lewis faz uma ponte discursiva com o relato bíblico ao descrever como 

o personagem Digory desobedeceu, e por conseguinte, foi responsável pelo erro ao ser 

persuadido por uma inscrição: 

 

Ousado aventureiro, decida de uma vez: 

Faça o sino vibrar e aguarde o perigo 

Ou acabe louco de tanto pensar: 

“Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido?” 

[...]De maneira nenhuma vou desculpar o que ele fez em seguida; só posso 

dizer que Digory se arrependeu muito depois. [...] pegou o martelinho e deu 

no sino de ouro (LEWIS, 2009, p. 33). 

  

Além do mais, este “sino” é o local da transgressão de Digory em Charn, que 

consequentemente liberta uma feiticeira aprisionada, está por sua vez vai para Nárnia 

acarretando sua “queda” semelhantemente ao Gênesis, a partir do erro desse personagem a 

“queda” de Nárnia inicia-se, e a culpa cai sobre o garoto.   
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6 CAPÍTULO NOVE COM O GÊNESIS: SOB O INTERDISCURSO 

  

A princípio, Moisés ao escrever o seu primeiro livro o Gênesis, alicerce para os demais 

livros da bíblia, narra a criação do mundo e tudo o que haveria de existir nele, criado por Deus 

o Pai, Jesus o Filho, e o Espírito Santo, nos primeiros capítulos do livro, ideia essa que ressalta 

a presença da Trindade – conceito cristão de unidade e dependência dos três: Pai, Filho e 

Espírito Santo- na criação, desta forma, é reforçado esse argumento pela a presença do verbo 

“fazer” na 2ª pessoa do plural: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança; [...]” (GÊNESIS, 1. 26). O capítulo primeiro do evangelho segundo João, 

também ressalta Jesus como o criador de todas as coisas. 

Assim, pode-se ver um trecho do relato da criação do mundo feita por Jesus Cristo: 

 

No princípio, criou Deus os céus e a terra. 

E disse Deus: Haja Luz. E houve luz. 

E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera 

que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E 

assim foi. 

E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie e árvore 

frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era 

bom (GÊNESIS 1.1,3, 11- 12). 

 

Se o primeiro livro do cânone bíblico retrata a criação do mundo, Lewis, 

semelhantemente no seu primeiro livro, narra a criação de Nárnia e de tudo o que haveria de 

fazer parte desse espaço. Maingueneau (2000, p. 05) enfatiza como o discurso é construído por 

outros discursos, ou seja, a dependência para com discursos já produzidos, as vozes existentes 

no texto; bem como a relação discursiva própria do texto e com outros textos, respectivamente 

denominado o “intradiscurso” e “interdiscurso”. 

Vejamos a semelhança do texto bíblico com o trecho do livro O Sobrinho do Mago: 

 
O Leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. 

Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocara as estrelas e 

o sol; uma canção doce, sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o 

vale ia ficando verde de capim. [...] Em poucos minutos deslizava pelas 

vertentes mais baixas das montanhas distantes, suavizando cada vez mais 

aquele mundo novo. Podia-se ouvir a brisa encrespando a relva (LEWIS, 

2009, p. 59). 

 

O escritor Moisés enfatiza a força em que com apenas sua autoridade verbal, Deus 

consegue criar os céus, a terra, ervas, árvores dentre outras. Como Jesus (Deus), criou o mundo 

por meio da sua voz, especificamente pela utilização do verbo “Haja”, semelhantemente Lewis 
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discorre o personagem Aslam criando Nárnia através da sua “voz”, como visto no trecho 

anterior. Nota-se que o Leão Aslam, por meio de uma canção, tem autoridade para criar as 

estrelas, o sol, erva, ou seja, o “mundo novo”, analogicamente como Jesus. Outrossim, no 

contexto da obra completa de As Crônicas de Nárnia, Aslam morre para redimir Nárnia, assim 

como Jesus morreu para redimir o mundo, segundo os relatos bíblicos.  

Maingueneau (2008b, p. 35), exemplifica a importância do espaço discursivo para o 

pesquisador analisar e prosseguir sua pesquisa, levando em consideração o “subconjunto” 

discursivo, e o que se pode daí, diante das relações discursivas, considerar de relevância para 

desenvolver a análise. Torna-se relevante o interdiscurso presente no capítulo nove da obra O 

Sobrinho do Mago. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Considerando o processo investigativo de analisar a crônica O Sobrinho do Mago 

presente no livro As Crônicas de Nárnia, sob à luz da Análise do Discurso de orientação 

francesa, especialmente nos manuscritos de Dominique Mainguenau, notamos as relações 

interdiscursivas que norteia a respectiva crônica selecionada.  

O discurso de Clive Staples Lewis consiste em argumentos que contemplam a 

interdiscursividade presente nos referidos textos anteriormente ligados, especialmente com o 

Genesis da Bíblia, nesse trajeto, observamos os efeitos de sentidos que são construídos em 

ambas as narrativas, a influência cristã na literatura composta do C. S. Lewis em que se 

apropriou de discursos em especial o texto bíblico para o desenvolvimento de uma de suas obras 

mais renomadas na esfera literária.  

Por fim, afirma-se que, a figura de do C. S. Lewis junto das As Crônicas de Nárnia é 

importante, não apenas se restringindo ao campo literário, mas aos diversos campos dos estudos 

como da AD, dos estudos da religião etc. tendo em vista que, o legado poético, literário, 

filosófico deixado do referido autor é, de certa forma, enriquecedor e que merece ser 

pesquisado. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar a sequência textual do conto da literatura fantástica de Murilo 

Rubião intitulado o ex-mágico da Taberna Minhota, tendo como corpus o conto citado. Neste conto, os 

elementos fantásticos e o real aparecem visivelmente, onde a figura do mágico insatisfeito com os 

extraordinários poderes pensa em por um fim através na morte, mas as tentativas não funcionaram e ele 

resolve se tornar funcionário público após ouvir na rua que ser funcionário público é morrer aos poucos. 

A literatura fantástica nos traz essa mistura de um mundo imaginário com o mundo real, essa forma nos 

faz encantar pela leitura. O autor sempre coloca na abertura de seus contos uma epígrafe religiosa, 

extraída da Bíblia, especificamente do velho testamento que no conto analisado a epígrafe é originária 

dos Salmos: “Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve-me; porque sou desvalido e pobre”. A partir da ideia 

transmitida pela epígrafe e pelo enredo do conto, constatamos que O ex-mágico da Taberna Minhota é 

uma espécie de lamento dividido em duas partes, onde inicialmente existia a mágica capaz de mudar a 

realidade, mas não havia o entendimento do poder que tinha em mãos, houve posteriormente a 

compreensão da necessidade de mudar, porém não existia mais a capacidade mágica. 

 

Palavras-chave: Conto. Literatura fantástica. Sequência textual. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade, o homem convive com fenômenos muitas vezes inexplicáveis 

segundo as leis naturais, como: mitos ou fatos estranhos, onde tais acontecimentos intrigam. 

Histórias, contos, relatos e lendas mexem com o imaginário do homem, fazendo com que 

busque explicações para aquilo que não consegue entender. 

Muitas histórias se tornaram imortais, sendo contadas pelos mais experientes para as 

novas gerações, como por exemplos as lendas folclóricas: bumba meu boi, mula sem cabeça, 

Iara, Curupira, entre outras. 

Existem vários contos e romances que trabalham a questão do inexplicável e as lendas 

estão inseridas em inúmeras obras. Dentro da teoria literária moderna, surgiu uma vertente de 

análise e reflexão acerca do tema chamada Literatura Fantástica. 

A Literatura Fantástica é um gênero literário de narrativas de fatos fictícios ou não 

reconhecidos na realidade, pela ciência dos tempos em que a obra foi escrita. 
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O gênero fantástico se relaciona a tudo que é gerado pelo imaginário, ou seja, ao que 

não pertence à realidade convencional, abrigando normalmente três campos: a ficção científica, 

a fantasia e o horror. 

Um dos maiores teóricos desta corrente literária, Tzvetan Todorov (2004), afirma em 

seu clássico Introdução à Literatura Fantástica, que no âmago de um real orientado por 

orientações legais, todos os acontecimentos não justificáveis por elas incorrem na hesitação 

entre a realidade e a imaginação. 

Para este trabalho foi pensado como a sequência textual está posta no conto o Ex-mágico 

da Taberna Minhota de Murilo Rubião. Pois, as sequências textuais são estruturas compostas 

por um número limitado de elementos, sendo dotadas de uma organização interna própria, cujos 

elementos se organizam de forma hierárquica. 

O conto “O Ex-Mágico da Taberna Minhota” faz parte de O Ex-Mágico, livro de estreia 

do escritor mineiro Murilo Rubião. Essa narrativa foi publicada em 1947 onde o autor aventura-

se principalmente pelo fantástico, gênero muito pouco explorado no Brasil. 

O conceito de literatura fantástica está posto no primeiro capítulo, bem como alguns 

autores que se destacaram neste gênero literário. 

A análise da sequência textual do primeiro conto de Murilo Rubião será discutida no 

segundo capítulo. 

 

2 LITERATURA FANTÁSTICA 

 

O fantástico originou de romances que instigavam o medo, o susto, o terror, com o 

passar do tempo foi se transformando até chegar ao século XX como uma narrativa mais sutil. 

Volobuef (2000) diz que esse gênero abandonou a sucessão de acontecimentos surpreendentes, 

assustadores e emocionantes para adentrar esferas temáticas mais complexas. Desta forma, a 

narrativa fantástica passou a tratar de assuntos inquietantes para o homem atual: os avanços 

tecnológicos, as angústias existenciais, a opressão, a burocracia, a desigualdade social. Assim, 

o gênero fantástico deixou de ser apenas narrativa de entretenimento, pois “não cria mundos 

fabulosos, distintos do nosso e povoados por criaturas imaginárias, mas revela e problematiza 

a vida e o ambiente que conhecemos do dia a dia” (VOLOBUEF, 2000, p. 110). 

O fantástico sempre fascinou o ser humano e o inspirou a criar. Conforme a literatura 

fantástica ganhou espaço, a inclusão de seres mitológicos, heróis e divindades também se 

fizeram presente. O foco inicial era o sagrado, movido por religiões diversas, mas com o tempo 
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o gênero fantástico se modificou e se transformou em lendas, tradições, folclore e contos de 

fadas. 

Para Tzvetan Todorov (2004), um dos requisitos para que o texto seja considerado 

fantástico é a atitude do leitor de não assumir interpretações alegóricas ou poéticas para com o 

texto. 

Nos séculos XIX e XX, a literatura fantástica ganhou uma nova roupagem e começou a 

se dividir em subgêneros, abrangendo públicos cada vez maiores. Um grande marco da 

evolução do fantástico no século XX são as produções de Franz Kafka, dotadas de sua 

capacidade de problematizar o cotidiano. Neste mesmo século surge o movimento literário 

denominado de realismo fantástico, realismo mágico ou realismo maravilhoso, tendo como 

principal característica é a união entre o universo mágico e a realidade. 

O realismo fantástico, realismo mágico ou realismo maravilhoso foi um movimento 

literário surgido no começo do século XX. Sua principal característica é a união entre o 

universo mágico e a realidade. Para isso, são apresentadas figuras irreais, inusitadas ou 

estranhas à realidade nas histórias contadas, sempre com muita naturalidade e sem se preocupar 

com explicações para esses fenômenos. Para completar, a narrativa não sofre qualquer quebra 

com a aparição desses elementos. 

O Realismo Mágico teve seu aparecimento nos momentos de maiores turbulências da 

América Latina, quando a maioria dos países estava em meio a processos ditatoriais. O que 

podemos concluir que ele surge como uma forma de reação, de defesa, utilizando alguns 

elementos mágicos como reforços de palavras contrárias a esse regime ditador. 

De acordo com Lovecraft (2008), essa literatura teve seu aparecimento na poesia com 

os ingleses Byron, Keats e Colerigde. A poesia dos três influenciou as próximas gerações de 

escritores da literatura do horror. Essas gerações também tiveram forte influência da obra 

Fausto, do escritor alemão Goethe. A obra de Goethe é considerada um clássico da poesia 

sobrenatural. 

As origens do fantástico podem estar relacionadas ao romance gótico inglês, pois o 

gênero já apresentava temáticas que posteriormente serviriam como fonte da qual os românticos 

beberiam fartamente, remetendo ao macabro, à crueldade e ao pavor (CALVINO, 2011) 

Charles Nodier (2005) em Do fantástico em literatura, ressalta que a característica 

primeira da literatura é a da imaginação, ingrediente principal das primeiras fruições do homem. 

Portanto, “a propensão para o maravilhoso e a aptidão para modificá-lo segundo certas 

circunstâncias, naturais ou fortuitas, é inata no homem” (NODIER, 2005, p. 32). 
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No Brasil a literatura fantástica não prosperou tanto quanto na América Hispânica onde 

surgiram nomes como Borges, Cortázar, Garcia Marquez, Vargas Llosa, entre outros. Autores 

que utilizaram de elementos fantásticos no Brasil foram poucos: Machado de Assis, Guimarães 

Rosa, Lígia Fagundes Telles, Moacyr Scliar e outros. Contudo, os autores que mais se 

destacaram no século XX foram Murilo Rubião e J. J. Veiga (RODRIGUES, 1988) 

Nascido no dia primeiro de julho de 1916, em Carmo de Minas, Minas Gerais, Murilo 

Eugênio Rubião é o primeiro contista do gênero fantástico na literatura brasileira. Segundo 

Goulart (1995), o sobrenatural está presente também na elaboração das obras de Murilo Rubião, 

considerada pelo crítico grande e pequena ao mesmo tempo. Isso porque, considerando apenas 

os livros, sua obra consta de oito livros, com 89 contos. 

Na atualidade, o escritor mineiro é considerado de fundamental importância para a 

literatura nacional e os críticos consideram suas obras de grande qualidade, principalmente pela 

forma como trabalha a linguagem. 

As obras de Murilo Rubião tem tendência ao espaço urbano e poderiam ser situadas no 

gênero maravilhoso pelo seu caráter poético e improvável. Mas ao contrário dos contos de fadas 

nos quais os heróis têm pleno poderes, nos contos de Rubião “a magia se volta contra os 

mesmos, fazendo-os padecer na desilusão e solidão” (RODRIGUES, 1988). 

Murilo Rubião dedicou-se exclusivamente ao conto, deixando 33 histórias publicadas, 

onde muitas delas foram traduzidas na Europa e Estados Unidos. Afirmou algumas vezes que 

sua obra não foi devidamente compreendida pela crítica literária, visto que o tipo de escrita que 

produzia abordava temáticas que faziam parte do universo literário, de modo geral. Comentava 

que para realizar a leitura adequada de seus contos era necessário mais do que ler, demandando 

disposição de aceitação, e não somente uma compreensão objetiva. 

Enquanto jornalista ficou responsável por todas as notícias que ocorriam após as 22 

horas, permanecendo de plantão no período da guerra, mesmo que nada ocorresse. Enxergava 

suas personagens como escravas da sociedade, pois apesar de fazer denúncias sobre ela, jamais 

conseguiam libertar-se. Em seus contos não havia possibilidade de futuro, não havendo tempo 

diferente do presente, e nenhum espaço para mudanças.  

A carreira do escritor mineiro inicia-se com a tentativa de escrever poemas e romances, 

reconhecendo não ser bom nesses gêneros literários e, passa assim a escrever contos. Aceitou 

com tranquilidade a denominação de “realismo fantástico ou mágico” para a sua literatura. 

Considerava inútil uma obra muito extensa, e, por esse motivo, aproveitava pouco do 

muito que escrevia. Dedicou-se exclusivamente aos contos, que reescrevia com o passar dos 

anos. Suas principais obras foram:  

https://www.infoescola.com/literatura/critica-literaria/
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O Ex-mágico da Taberna Minhota (1947);. 

A Estrela Vermelha (1953); 

Os Dragões e outros Contos (1965); 

O Pirotécnico Zacarias (1974); 

O Convidado (1974); 

A Casa do Girassol Vermelho (1978); 

O Homem do Boné Cinzento (1990) 

 

O discurso narrativo do Maravilhoso ou Fantástico não separa o real e do imaginário, 

visto que a harmonia entre os fatos não está no centro das preocupações deste discurso. O conto 

maravilhoso relata acontecimentos impossíveis de se realizar dentro de uma perspectiva 

empírica da realidade, sem aos menos referir-se ao absurdo que todo este relato possa parecer 

ao leitor. 

 

O fantástico já impregna nas primeiras histórias e serve de artifício ficcional 

para chamar atenção sobre a crua realidade do homem na Terra. Também o 

texto bíblico é uma constante fonte de inspiração, fato evidenciado nas 

epígrafes extraídas da Bíblia que antecedem cada um dos contos. Há, ainda, 

nessa primeira etapa da produção literária de Murilo Rubião, uma procura do 

semelhante carregada de cores e de certo humor que beira a ironia. Ainda 

assim, percebemos um universo em que os conflitos acabam quase sempre 

derrubando as precárias ilusões dos personagens (SCHWARTZ, 1981, p. 12). 

 

Para a literatura fantástica o importante é que o leitor passa passear pelo fascínio da 

fantasia misturada com a realidade, em meio a acontecimentos estranhos ou absurdos, mas que 

nos traz um pouco de reflexão sobre até que ponto o impossível pode ser narrado como possível, 

mostrando fases diversas do mundo imaginário. 

 

3 ANALISE DO CONTO O EX-MÁGICO DA TABERNA MINHOTA A PARTIR DA 

SEQUÊNCIA TEXTUAL 

 

A sequência Textual é vista como um conjunto de proposições psicológicas que se 

estabiliza como recurso composicional de vários gêneros. Adam (2011) procurou construir uma 

reflexão teórica que agrupasse as orientações formais e enunciativas a respeito do texto. 

Para Adam (2011) as sequências são compostas de número limitado de enunciados que 

se organizam em combinações pré-formas, entre elas as que podem contribuir para o processo 

de orientação argumentativa, são: narrativa, descritiva, explicativa e argumentativa.  

A sequência narrativa, segundo o autor citado é identificada por seis características: 
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1. A sucessão de eventos – a narrativa consiste na delimitação de evento inserido em 

uma cadeia de eventos alinhados em ordem temporal; 

2. A unidade temática – a ação narrada necessita ter um caráter de unidade deve 

privilegiar um sujeito agente, ou seja, o personagem principal; 

3, Os predicados transformados – o desenrolar de um fato implica a transformação das 

características do personagem; 

4. O processo – a narrativa deve ter início, meio e fim. A estruturação básica da 

sequência narrativa parte da ideia de processo. Para que haja o fato é necessário que ocorra uma 

transformação; 

5. A intriga – a narrativa traz um conjunto de causas, de modo a dar sustentação aos 

fatos narrados. A intriga pode levar o narrador a alterar a ordem processual natural dos fatos; 

6. A moral – muitas narrativas trazem uma reflexão sobre os fatos narrados que pode 

expressar a verdadeira razão da historia ter sido contada. Não é parte essencial da sequência 

narrativa. 

Em síntese, o esquema da sequência narrativa pode ser descrito a partir de cinco 

elementos, que são: situação inicial, complicação (ou conflito), desenvolvimento (ações e 

reações), clímax e situação final (ou desfecho) (ADAM, 2011). 

Desta forma, abordamos a sequência textual da narrativa no conto de Murilo Rubião. 

O ex-mágico da Taberna Minhota foi um dos contos mais republicado por Rubião e, 

nomeou seu primeiro livro, onde os aspectos elencados no conto mostra de forma visível o 

embate entre os elementos fantásticos e o real. 

Após a epígrafe “Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve-me; porque sou desvalido e 

pobre” o conto inicia com a seguinte frase: “Hoje sou funcionário público e este não é o meu 

desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento” (RUBIÃO, 2004, p. 

7) a narrativa está na primeira pessoa o que reporta ao leitor que o fato a ser relatado parece ser 

legítimo no início do conto. No enunciado primeiro encontra-se a situação inicial da sequência 

textual da narrativa.  

Todo autor antes de produzir o seu trabalho costuma elaborar um plano de texto, pensado 

qual a finalidade para da sua produção tendo em vista os objetivos que pretende atingir. No caso 

iniciar com uma epígrafe bíblica é intencional, o autor antecede a moral da história. Outro ponto 

é colocar uma frase aparentemente polêmica e de certa forma chamativa, ser funcionário 

público chama a atenção do leitor para saber o desfecho. 
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Os planos de textos são muito importantes para a construção dos sentidos. Eles fazem 

parte do sistema de conhecimentos de grupos sociais. O plano reflete a maneira como as 

informações estão organizadas no texto (ADAM, 2011) 

A narrativa conta a história de um indivíduo que foi lançado à vida e quando se deu 

conta estava na Taberna Minhota, onde a figura do funcionário público aparece no início e que 

lamenta o fato de ter sido “atirado” à vida sem passado ou parentesco aparente. Esse fato 

contado pelo narrador precede uma narrativa da história a ser contada posteriormente. O 

narrador inicia afirmando: “A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendeu ao 

retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito 

aquilo” (RUBIÃO, 2004, p. 7).  

Dando sequência a narrativa, o autor coloca: “o que poderia responder, nessa situação, 

uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo?” (RUBIÃO, 

2004, p. 7). Não entendia sua presença no mundo, sabia apenas que estava cansado de viver. 

Neste ponto encontra-se o nó da questão na sequência textual. 

O dono do restaurante convidou para trabalhar no seu estabelecimento, porém ele 

fazendo suas mágicas começou a tirar do seu paletó pratos de comidas e distribuir de graça aos 

clientes, comprometendo o lucro do restaurante e por isso foi demitido.  

Em seguida foi trabalhar no Circo-Parque Andaluz que: “contrariando as previsões 

premissas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar, empolgando multidões e 

dando lucro aos donos da companhia” (RUBIÃO, 2004, p. 7).  

Mas era totalmente indiferente aos aplausos e manifestações do público. Com o passar 

do tempo, perdeu o controle de seu poder. Todo gesto, toda expressão se transformavam em 

passes mágicos. Retirando pássaros dos seus ouvidos, ao ajeitar a gola do paletó saia um urubu 

voando, ao amarrar o cordão dos sapatos desciam cobras pelas pernas das calças, causando 

assombro nas mulheres e crianças na rua. Era uma situação que estava fugindo do seu controle, 

queria por um fim em tudo isso, pois já não aguentava mais essa situação. 

Desesperado tentou por várias vezes o suicídio todas as tentativas foram frustradas, 

sempre era transformada em mágicas. Um dia, ouviu na rua que ser funcionário público era 

morrer aos poucos. Não teve dúvida, tornou-se funcionário público. 

 

O mágico acredita que um emprego poderia matá-lo. “1930, ano amargo” 

(RUBIÃO, 2004. p. 24), é como define o protagonista sua nova vida. Antes 

indiferente quanto aos humanos, agora os enojava com o excessivo contato. O 

ócio que passou a viver tornou-o reflexivo, revoltado, especialmente quanto 

ao fato de não possuir um passado, fato que os leitores conhecem logo no 

início do conto. Comprova-se: “Os meus dias flutuavam confusos, mesclados 
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com pobres recordações, pequeno saldo de três anos de vida” (RUBIÃO, 

2004, p. 24).  

 

Constata-se que a reação e o desfecho da narrativa, se completam neste trecho do conto, 

onde o desenvolvimento da ação acontece de forma temporal, causal e ocorre consequência, 

observando a inter-relação dos elementos da sequência textual na narrativa. 

Logo, pode compreender o sentido da frase que ouviu, pois constatou que ser 

funcionário público era pior que ser mágico, tinha que atender diretamente as pessoas e mesmo 

assim passava horas no ócio. Além disso, apaixonou-se pela datilógrafa, e não foi 

correspondido. Teve ainda sua profissão ameaçada por questões políticas. E, por causa do 

excesso de burocracia, não pode mais realizar mágicas. Assim, o ex-mágico se arrependeu por 

não haver criado um mundo fantástico e colorido quando era possível. 

 

Como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, 

verdes. Encher a noite com fogos de artifício. Erguer o rosto para o céu e 

deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a 

terra de um extremo a outro. E os aplausos dos homens de cabelos brancos, 

das meigas criancinhas (RUBIÃO, 2004, p. 30). 

 

A situação final ocorre quando ele percebe que não sendo mais mágico se arrepende por 

não ter usado a magia para construir um mundo melhor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O Ex-Mágico da Taberna Minhota” conta a história de um funcionário público 

arrependido e frustrado que um dia foi um mágico. O leitor lê uma história de um funcionário 

público que olha com nostalgia para seu passado de mágico. O mágico contemplando sua 

própria imagem já envelhecida no espelho marca o início de toda uma história. 

No conto observamos duas identidades, dentro de um só corpo: a do funcionário público 

desconsolado e a do mágico descontente. As mágicas, que são o elemento sobrenatural que 

configura o fantástico do conto, são instaladas na narrativa totalmente em meio à rotina. 

Nos contos de Rubião predomina epígrafes retiradas de trechos do Antigo Testamento. 

As epígrafes dialogam de modo efetivo com os contos. No caso do ex-mágico, a epígrafe é 

originária dos Salmos: “Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve-me; porque sou desvalido e 

pobre”. A ideia transmitida pela epígrafe e pelo enredo do conto mostra uma espécie de lamento 

dividido em duas partes. 
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Pois, inicialmente existia a mágica capaz de mudar a realidade, mas não havia o 

entendimento do poder que tinha em mãos; depois havia a compreensão da necessidade de 

mudar, porém, não existia mais a capacidade mágica, totalmente destruída pelo trabalho 

mecanizado e irracional.  

O conto de Rubião pertence à tipologia narrativa, apresentando a sequência textual de 

forma bastante significativa. Observamos que na narrativa do escritor mineiro residem 

elementos fantásticos aparentemente distanciados do real, mas que consegue dialogar e criticar 

de modo profundo a realidade. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho analisamos a visão da poesia em Santo Agostinho e as críticas que tece a mesma, 

utilizando como base sua famosa obra: Confissões. Depois mostramos que Agostinho não condena a 

poesia mais somente as imoralidades presentes na poesia advinda do declínio do Império Romano, com 

seus cultos aos deuses gregos e narrações dotadas de imoralidades que, em sua visão, levariam o povo 

a igualmente praticá-las; e sua dramatização, que corrompia a caridade pregada pelo Cristo. A seguir 

tentamos mostramos que o Doutor da Graça não condenou o gênero poético em si, já que o Próprio 

Agostinho analisou poesias tecendo uma série de comentários aos Salmos. Para tanto, nos valemos do 

próprio testemunho de Agostinho da sua visão quanto à poesia na sua obra Confissões, de seus 

Comentários aos Salmos, nos baseando em estudiosos sobre o tema, como Alessandro Martins Gomes, 

e Thiago Gonçalves Souza. Como resultados, observamos que Agostinho, longe de condenar o gênero 

poético, propõe uma conversão do mesmo à doutrina cristã.  

 

Palavras-chave: Poesia. Agostinho. Salmos. Conversão. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Aurélio Agostinho, nascido em Tagaste em 354, é filho de Patrício e Monica. 

Considerado o pai da teologia no Ocidente, escreveu inúmeras obras sobre os mais diversos 

temas – filosofia, exegese, hermenêutica bíblica e tantos outros – e teceu profundas críticas à 

poesia de seu tempo. 

Agostinho viveu na época do declínio dos estudos, da pesquisa e da literatura. Também 

vivenciou o declínio da grande Roma, as invasões dos bárbaros, as dificuldades da igreja frente 

a estes mesmos povos, bem como a governadores ainda não unamimemente cristãos e o advento 

das grandes heresias, o que dividia e criava cisões no interior da igreja. A poesia Romana, 

marcada pelo paganismo e culto aos deuses, leva Agostinho a uma visão negativa dela. 

Nossa perspectiva nesse presente trabalho é apontar as principais críticas que o doutor 

tece em relação à poesia de seu tempo e mostrar que o mesmo não condena a poesia em si, mas 
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somente aquela advinda do declínio e das imoralidades. Longe de condenar o gênero poético, 

Agostinho propõe, antes, uma conversão dele. 

 

2 CRÍTICAS E VISÃO DE AGOSTINHO QUANTO À POESIA 

 

Agostinho, grande conhecedor da literatura de seu tempo, iniciou seus estudos pela 

língua grega a qual, curiosamente, tinha certa aversão: “Mas qual era a causa da aversão que 

tinha à língua que me ensinavam quando criança? É o que ainda hoje não sei explicar [...]” 

(SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 41). Contudo, tinha um grande apreço pela língua latina: “[...] 

Pelo contrário gostava muito da língua Latina [...]” (SANTO AGOSTINHO, 2015 p. 41). 

Porém, esse gosto pelo latim também não se referia às lições de ler e escrever ou a sua 

gramática, mas a sua literatura: 

 

Aquelas primeiras lições em que se aprende a ler, escrever e contar eram-me 

tão pesadas e insuportáveis como as do grego. [...] Aquelas primeiras letras a 

que devia e devo a possibilidade de não só ler qualquer escrito, mas também 

de escrever o que me aprouver, eram sem dúvidas mais úteis e mais certas do 

que aquelas em que, esquecendo dos meus erros, era obrigado a gravar na 

memória as navegações errantes de um certo Enéias e a chorar a morte de Dido 

que se suicidaram por amor (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 41). 

 

Agostinho, em suas Confissões, considerava um tormento apartar-se desses textos que 

lhe causavam prazer: “[...] se me proibiam a leitura destes episódios, afligia-me por não ler 

aquilo que me impressionava até a dor. [...]” (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 42). 

Portanto, fica demonstrado que o Santo Doutor conhecia bem os escritos que lhe eram 

contemporâneos e se deleitava neles. Contudo, dada sua formação cristã, percebera que as 

emoções e prazeres causados por aquelas leituras – temas que trataremos em seguida –, eram 

contrárias aos preceitos do Cristo e aos ensinamentos da Sagrada Escritura. É verdade que, 

quando jovem, seguiu por caminhos errantes, até mesmo integrando seitas como o 

maniqueísmo4, vivendo na luxúria, vaidade e egoísmo. Porém, trazia consigo aquelas palavras 

                                                             
4 Uma nota de rodapé do livro das Confissões explica muito bem a doutrina maniqueísta: “[...] O maniqueísmo 

misturava doutrinas de Zoroastro com o cristianismo. Eis os pontos principais da sua doutrina: desde toda a 

eternidade existem dois princípios, o do bem e o do mal.  O primeiro, que se chama Deus, domina o reino da luz 

e Ele mesmo é luz imaculada, que só pela razão e não pelos sentidos se pode perceber. O segundo chama-se 

Satanás, rei das trevas; é mau quanto à sua natureza, pois é matéria infeccionada. Ambos comunicam a sua 

substância à outros seres, que são bons ou maus conforme a sua origem. Houve luta entre o reino da luz e o das 

trevas. Os demônios arrebataram partículas de luz.  Satanás gerou Adão e comunicou-lhe essas partículas, que 

seriam as almas dos homens. 

Deus, para libertar a luz do cativeiro da matéria, criou por intermédio dos espíritos antagonistas dos demônios, o 

sol e a lua, os astros e a terra. Esta é de matéria inteiramente corrompida. O homem compõe-se de três partes: de 
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cristãs que recebera no berço de sua mãe e que estavam gravadas em sua alma. Sua conversão 

se deu pelos sermões do bispo Ambrósio5, pela leitura das cartas de São Paulo6 e ao ouvir o 

relato da vida de Santo Antão7. A partir de então, torna-se profundo seguidor e amante do Cristo, 

enxergando nos prazeres experimentados pela leitura dos textos romanos motivos para derramar 

lágrimas por seus erros: “Nada mais digno de compaixão do que o infeliz que derrama lágrimas 

pela morte de Dido, originada no amor de Enéias, sem se compadecer de si mesmo nem chorar 

a própria morte por falta de amor para convosco, ó meu Deus [...]” (SANTO AGOSTINHO, 

2015, p. 41-42). 

Após sua conversão, o Santo Doutor perceberá que a arte de ler e escrever, que 

aprendera penosamente nas primeiras lições e que, a seus olhos, eram lições pesadas e 

fatigantes, são agora mais importantes que estas lições posteriores, cheias de narrações e lendas: 

“[...] Eis-me aqui mais pronto para esquecer as navegações errantes de Enéias e outras narrações 

semelhantes do que para esquecer a leitura e a arte de escrever.” (SANTO AGOSTINHO, 2015, 

p. 42). Portanto: 

 

Esse processo de conversão à doutrina cristã, narrada nas Confissões, desenha, 

portanto, o périplo de um jovem letrado no patrimônio da poesia e da retórica 

pagãs (arte da qual, inclusive, fora professor) conduzido pela indagação 

filosófica até a descoberta da Palavra Sagrada que, então, retrospectivamente, 

ilumina com seu sentido a vida pregressa do autor, não apenas na dimensão 

de suas experiências pessoais, mas também na de suas práticas culturais e 

intelectuais (SOUZA, 2016, p. 2800). 

 

Ora, o Santo Doutor experimentou em sua própria carne o drama do erro, da 

concupiscência e do orgulho. Os prazeres causados pela literatura, especialmente por aqueles 

poemas que, posteriormente, eram apresentados dramaticamente no teatro romano, 

proporcionaram, após sua conversão, uma aversão totalmente cristã àqueles textos. Agostinho 

partirá do princípio de que os poetas, ao escreverem ações imorais dos deuses, incentivavam o 

povo a praticá-las também. Já que os deuses eram modelos para o mundo humano, suas ações 

seriam gloriosas, induzindo também o povo à imoralidade. Além disso, as emoções causadas 

                                                             
corpo, oriundo do mal, de espirito, oriundo de Deus, e de alma insensível, cheia de maus apetites e dominada por 

Satanás. Deus enviou Cristo para salvar os homens. O Espírito Santo, menor que o Filho, também de substância 

puríssima, age beneficamente ao contrário dos demônios que só provocam calamidades. [...]” (SANTO 

AGOSTINHO, 2015, p. 404-405). 
5 Ambrósio, bispo de Milão, nascido em Tréveros, por volta de 334, grande pregador, o qual contribuiu para a 

conversão de Agostinho. 
6 Especialmente Rm 13, 13-14. 
7 O relato foi feito por Ponticiano, que de encontrava em diálogo com Agostinho numa chácara em Cassissíaco. A 

Biografia de Santo Antão foi escrita por Santo Atanásio. 
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pelos teatros induziam os espectadores a sentirem uma espécie de compaixão, mas tal 

compaixão não movia um sentimento de ajuda, sendo, igualmente, reprováveis, como dirá 

Alessandro Martins Gomes: 

 

Ele tece a mesma crítica à realidade virtual criada no teatro, assim na literatura, 

pois junta diversas emoções em sua encenação, e buscam ali sentimentos que 

não querem vivenciar na vida real, e tiravam proveito disso, deleitando-se 

nessa realidade e sentimentos ruins, e se isso não ocorresse, criticavam o autor 

(GOMES, 2014, p. 1770). 

 

O Filósofo da Graça tem o sentimento de compaixão como sendo aquilo que tenta 

abrandar a dor daquele que sofre, que se condói e se objetiva a ajudar o que padece. Ao 

contrário, os sentimentos causados por aqueles espetáculos não criavam senão um mero prazer, 

que não procura solucionar o problema do outro: 

 

Mas porque o homem condoer-se, quando presencia cenas dolorosas e 

trágicas, se de modo algum deseja suportá-las? Todavia o espectador anseia 

por sentir esse sofrimento que afinal para ele constitui um prazer. Que é isto 

senão arrematada loucura? Com efeito, tanto mais cada um se comove com 

tais cenas quanto menos se acha curado de tais afetos (deletérios) [...] 

(SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 65). 

 

Diante disso, o mestre dirá que tal prazer satisfaz a carne com sentimentos que geram 

uma satisfação, aquilo que Aristóteles já chamava de cartase: 

 

É a tragédia a representação de uma ação grave, de alguma extensão completa, 

em linguagem exornada, cada parte com o seu atrativo adequado, com autores 

agindo, não narrando, a qual, inspirando pena e temor, opera a catarse própria 

dessas emoções (ARISTÓTELES, 2014, p. 24). 

 

Contudo, para o Santo Doutor, falta a estas emoções aquele sentimento pregado pelo 

Cristo, que nos mandou dar a vida pelos irmãos. O condoer-se das artes cênicas estaria reduzido 

a uma mera ilusão que, como já havia apontado Platão, é uma mera imitação da realidade. 

Portanto, que sentido teria condoer-se? Por qual razão deseja o espectador se satisfazer com 

aqueles espetáculos que causavam em si tristeza? 

 

[...] Que compaixão é essa em assuntos fictícios e cênicos, se não se induz o 

espectador a prestar auxílio, mas somente o convida à angústia e a comprazer 

o dramaturgo, na proporção da dor que experimenta? E se aquelas tragédias 

humanas, antigas ou fingidas, se representam de modo a não executarem a 

compaixão, o espectador retira-se enfastiado e criticando. Pelo contrário, se se 
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comove, permanece atento e chora de satisfação (SANTO AGOSTINHO, 

2015, p. 65). 

 

Assim como diz Alessandro Martins Gomes: 

 

Para Agostinho, isso causava grande dano ao espectador, pois quanto mais ele 

assiste mais ele se torna imune à fatos semelhantes na vida real, e, com isso, 

paixões, injustiças, violência e corrupção se tornam cada vez mais comuns e 

mais naturais na concepção do espectador, levando essa sensibilidade para a 

vida real, deixando de ter compaixão de pessoas que sofrem, pois no teatro 

assistem sem nada fazerem (GOMES, 2014, p. 1770). 

 

Esse prazer se reduz a um sentimento de dor sem intenção de auxiliar o que padece e, 

ainda mais, em um aspecto simplesmente superficial, já que se aquele que assiste sentisse a 

mesma dor e sofrimento daquele ator, não sentiria nenhuma satisfação em apreciar tais 

apresentações. É fato que nenhum ser humano se compraz na dor, o que afirmará o próprio 

Agostinho: 

 

Disto provinha o meu afeto pelas emoções dolorosas, só por aquelas que não 

me atingiam profundamente, pois não gostava de sofrer com as mesmas cenas 

em que a vista se deleitava. Comprazia-me com aquelas coisas que, ouvidas e 

fingidas, me tocavam na superfície da alma [...] (SANTO AGOSTINHO, 

2015, p. 67). 

 

Agostinho assim concluiu, – o que já temos dito até aqui – que o prazer causado por 

aquelas cenas nada tinha de conformidade com a doutrina cristã ou um ideal de cidade justa e 

santa, aquela que exporá na De Civitate Dei. Antes preferiríamos que não houvesse dor na vida 

do outro: 

 

Agora nem por isso me fecho à compaixão. Mas em tempos passados 

compartilhava no teatro da satisfação dos amantes que mutuamente se 

gozavam pela torpeza, se bem que espetáculos destes não passassem de meras 

ficções. Quando se desgraçavam, eu piedosamente me contristava. Numa e 

noutra coisa, seria prazer. Hoje, porém, compadeço-me mais do homem que 

se alegra do vício do que daquele que pungentemente sofre com a perda do 

prazer funesto, ou com a privação de uma miserável felicidade. Esta piedade 

é mais real. Porém, a dor não encontra nela prazer algum. Ainda que o dever 

da caridade aprove que nos condoamos do infeliz, todavia aquele que 

fraternalmente é misericordioso preferiria que nenhuma dor houvesse de que 

se compadecesse (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 66). 

 

Para Agostinho, essa poesia já perdeu sua utilidade, a arte deve ser usada para o bem da 

humanidade, para instruir; ao contrário, está corrompendo o homem em vez de 206ingu-lo. 
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3 AGOSTINHO NÃO CONDENA A POÉTICA EM SI, MAS A POESIA DAS 

IMORALIDADES 

 

Vimos que Agostinho tece uma série de críticas à poesia e às suas representações 

cênicas. Porém, é importante que deixemos claro que ele não condena o gênero poético, nem 

tampouco qualquer outro gênero literário de sua época. Pelo contrário, admirava o trabalho de 

Virgílio, poeta romano de sua predileção. Ainda nos últimos anos de sua vida recordava e citava 

em suas obras teológicas frases até de grande extensão do poeta e de outros poetas como 

Horácio, quando chora a perda de seu amigo Alípio: “Que bem se exprimiu o poeta, quando 

chamou ao seu amigo ‘metade da sua alma’ [...]” (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 91). O 

próprio Agostinho se expressava poeticamente: “[...] Desgraçada é toda alma presa pelo amor 

às coisas mortais. Despedaça-se quando as perde e então sente a miséria que o torna miserável, 

ainda antes de as perder.” (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 90). Após sua conversão ao 

cristianismo, compõe poeticamente um lindo texto impregnado de amor: “Tarde vos amei, ó 

beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei! Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a 

procurar-vos! Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo, e eu 

não estava convosco!” (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 265). 

Fica mais que evidente que o Santo Doutor em nenhum momento condenou o gênero, 

mas a poesia advinda do declínio de Roma, impregnada de suas imoralidades. De igual modo, 

não rejeitou o platonismo, mas o cristianizou, pois, lendo a obra do filósofo, percebeu que havia 

muita verdade em seu trabalho. Por esta razão, a solução seria cristianizá-la, converter suas 

ideias e utilizá-las na teologia cristã. Portanto, assim como a poesia – acabamos de afirmar – 

tampouco condenou a literatura.  

Agostinho tem vários livros exegéticos e numerosos sermões nos quais comenta 

diversos livros da Sagrada Escritura (alguns que são, inclusive, literários). São célebres suas 

obras Comentário ao Genesis e Sobre o Gênesis contra os maniqueus, nas quais o escritor faz 

uma verdadeira catequese e explicação sobre os sentidos literal, espiritual e alegórico do texto. 

No próprio livro das Confissões, dedica dois livros a um comentário sobre os primeiros 

capítulos do Gênesis, especialmente o poema da criação (Gn 1, 1-31). No livro IX das 

Confissões, o Doutor da Graça desenvolve um pequeno tratado sobre a natureza ontológica do 

tempo e suas implicações na vida do homem, texto que é utilizado por alguns teóricos da área 

da teoria literatura8. Diante disso, fica claro que as críticas endereçadas não se referem ao gênero 

                                                             
8 NUNES, Benedito. O tempo na narrativa.  2 ed. São Paulo: Ática, 1995. 
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poético, mas aos temas presentes em tais obras; se assim não fosse, não teria o Santo Doutor 

analisado os Salmos, que são propriamente poemas, assunto de nosso próximo tópico. 

 

4 O PRÓPRIO AGOSTINHO ANALISOU POEMAS: OS ENARRATIONES IN PSALMOS 

 

Como dito anteriormente, Agostinho comentou os salmos, livro de poemas da Sagrada 

Escritura. Analisou e discutiu cada um dos 150 salmos, compondo a obra Enarrationes in 

Psalmos, dividida em três grandes volumes. 

Agostinho tem um grande apreço pelos salmos. Nas suas Confissões, “há cerca de 500 

referências ao livro dos salmos que Santo Agostinho sabia de memória” (SANTO 

AGOSTINHO, 2015, p. 407). O livro inicia-se, inclusive, com as citações dos salmos 95 e 146, 

seguidas de uma linguagem profundamente poética: 

 

Sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado’. ‘É grande o vosso 

poder e incomensurável a vossa sabedoria.’ O homem, fragmentozinho da 

criação, quer louvar-vos; o homem que publica a sua mortalidade, arrastando 

o testemunho do seu pecado e a prova de que vós resistia aos soberbos 

(SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 27). 

 

Que os salmos sejam poemas o próprio Agostinho o diz: “[...] Clama o poeta: ‘até 

quando sereis duros de coração? Para que amais a vaidade e buscais a mentira? Sabei que o 

Senhor glorificou seu Filho’” (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 213). Igualmente, a Tradução 

Ecumênica da Bíblia (1994) classificam-os da mesma forma: “A coletânea dos ‘louvores’ foi 

inteiramente redigida em versos. Estes são facilmente perceptíveis na tradução, pois os 

versículos dos salmos, na sua apresentação atual, correspondem aos versos do texto hebraico” 

(BÍBLIA TEB, 1994, p. 1003). 

Além do mais, os salmos também têm um caráter musical, fruto de seu ritmo e tons 

suaves. Seu caráter poético concedeu-lhes, desde cedo, um grande destaque na liturgia da Igreja 

Católica Romana. Sobre seu ritmo também pontua a Bíblia TEB: 

 

O mais das vezes, um verso se compõe de dois membros, às vezes de três. 

Obedece a um ritmo que, ao contrário do que ocorre nas paródias grega e 

latina, não se funda na quantidade, isto é, na combinação de sílabas longas e 

breves, nem no número das sílabas – como na verificação francesa clássica –, 

mas no acento tônico, como na poesia anglo-saxônica. O ritmo mais frequente 

consiste em três acentos em cada membro do verso (3+3); por vezes, esta 

cadência ternária cede lugar, no segundo membro, a uma cadência binária 

(3+2). [...] (BÍBLIA TEB, 1994, p. 1003). 
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Como já mostrado anteriormente, Agostinho tinha uma profunda simpatia pelos salmos: 

 

[...] Encontrava, na leitura dos salmos, as luzes que iluminavam os mistérios 

divinos, provocavam os seus afetos, suas alegrias, suas esperanças de 

catecúmeno. Desse modo, o Comentário aos Salmos será a obra de toda a vida 

de Agostinho [...] (SANTO AGOSTINHO, 1997, p. 29). 

 

A obra Comentários aos Salmos (Enarrationes in Psalmos) é um dos grandiosos 

trabalhos do Santo Doutor, na qual comenta cada um dos salmos de maneira espiritual e 

exegética: 

 

[...] é viável a pergunta se todo cântico é salmo, ou se qualquer salmo é 

cântico, ou ainda se existem cânticos que não devam ser denominados salmos 

e salmos aos quais não convém o nome de cânticos. Mas, verifique-se nas 

escrituras se cânticos não indicaria uma alegria, em quantos salmos seriam as 

composições acompanhadas ao saltério [...] (SANTO AGOSTINHO, 1997, p. 

29). 

 

Portanto, fica explicitamente explicado que o santo Doutor, tecendo críticas às poesias 

de seu tempo, não condena o gênero em si, pois, do contrário, estaria condenado também o livro 

do saltério, o qual era de sua profunda estima. 

 

5 AGOSTINHO PROPÕE UMA CONVERSÃO DA POESIA DE ROMA À POESIA 

CRISTÃ 

 

Com suas críticas à poesia que engrandeceu os atos imorais dos deuses gregos, 

Agostinho propõe uma “conversão” desta para uma poesia cristã, fruto de contemplação e amor 

ao Deus uno e todo amoroso. 

É certo que não se tem um texto no qual Agostinho fale especificamente sobre tal 

assunto; porém, o tema da conversão é a obra de sua vida. Suas Confissões são uma verdadeira 

“caminhada da libertação”, já dizia Emanuel Carneiro Leão (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 

23), uma saída do mundo (de sua vida desregrada, inundada nos vícios, avareza, luxúria, 

vaidade e orgias) para o encontro com Deus através de sua conversão ao cristianismo, marco 

principal de sua vida. Por esta razão, o tema da conversão é o coração da sua grande obra: as 

Confissões. Em quase todos os seus escritos, o santo Doutor aborda tal assunto, seja na 

conversão do pecador à fé, da alma à Deus, da heresia à fé católica e tantos outros modelos. 

Além disso, ele mesmo converteu a metafísica de Platão ao cristianismo, realizando uma 

verdadeira conversão do pensamento platônico para o catolicismo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A poesia e a literatura, já na antiguidade, foram receptoras de críticas, tendo Platão como 

um dos primeiros. De igual modo procedeu Agostinho, dada sua formação cristã e seu conceito 

da caridade e da compaixão, que irá orientar toda a sua vida. 

Contudo, mesmo percebendo os erros que impregnavam a literatura de seu tempo, 

contrários aos princípios da religião cristã, não condenou os gêneros literários em si, mas propôs 

aquilo mesmo que viveu em sua própria vida: um processo de conversão, uma saída da vida 

mundana para uma vida celestial. Agostinho preconiza aquilo que São João da Cruz, na Idade 

Média, irá concretizar: poesias cristãs. 
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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo identificar, por meio das técnicas argumentativas empregadas no 

processo judicial condenatório de Frei Caneca, o ethos discursivo presente na construção de sua defesa. 

A base teórica está apoiada na abordagem da nova retórica, representada por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), e os estudos sobre ethos discursivo em Maingueneau (2002, 2004, 2008, 2014). O corpus 

deste estudo é composto por três excertos da defesa proferida por Frei Caneca em seu processo judicial 

condenatório datado de 1824. A análise mostrou uma presença de três técnicas de argumentação da nova 

retórica, o que resultou na construção de um tipo de ethos discursivo que permeou o corpus, que foi o 

ethos pré-discursivo construído na previsibilidade do interesse do auditório em condená-lo 

antecipadamente e o ethos dito, quanto ao uso de metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, 

presentes na defesa de Frei Caneca.  

 

Palavras-chave: Técnicas Argumentativas. Ethos. Frei Caneca. Processo Judicial. Condenação.    

 

1 INTRODUÇÃO  

 

É a partir da argumentação que somos capazes de intervir nos discursos alheios, bem 

como, impactá-los de tal forma que passem a ver o discurso como a expressão do real. A eficácia 

de uma tese pode ser comprovada, dentre outros, pelos argumentos que a sustentam, e estes 

devem conter em si o status de verdade, mesmo que não o sejam. Para além do debate em torno 

da verdade, as palavras apresentam também modos de agir e ser no mundo. Quando faladas ou 

escritas revelam sentimentos e intencionalidades, tanto no dito quanto o não-dito. Assim, as 

palavras são usadas tanto para argumentar e convencer, mas também para sensibilizar, 

demonstrar o modo de ser e agir dos seus oradores, ou seja, seu ethos discursivo.   

Ao falar ou escrever, o orador não apenas usa palavras: ele fala de um lugar, usa um tom 

de voz que considera adequado, escolhe as palavras que melhor expressam sua intencionalidade, 

pode usar da objetividade e clareza ou escolher a subjetividade e entrelinhas para dizer o que 

pensa ao seu auditório. O resultado final deste jogo de escolhas e adequação de palavras, é um 

discurso construído por um orador, com uma intencionalidade em relação ao seu auditório.  

Considerando-se estes pressupostos sobre a argumentação e os modos de ser e agir dos 

oradores é que estabelecemos como problemática para o estudo, investigar se é possível por 
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meio da análise de técnicas argumentativas empregadas no processo judicial condenatório do 

Frei Caneca, identificar o ethos discursivo. Para tanto, nos propusemos a analisar 03 (três) 

excertos da defesa jurídica do processo condenatório em que Frei Caneca figura como réu. 

Assim, selecionamos especificamente o discurso proferido pelo próprio réu em sua defesa, uma 

vez que sua produção recorre a argumentação como forma de convencer e persuadir aqueles 

que o julgavam.  

 

2 DE ARISTÓTELES À PERELMAN: UM CAMINHO RETÓRICO 

 

O termo Retórica é comumente empregado para fazer referências às regras de 

eloquência, em especial no uso de discursos políticos e jurídicos. Inicialmente, Aristóteles 

propõe que a retórica seja entendida no campo da reflexão que leva a verdade, mas como esta 

busca é interminável, é preciso aceitar retoricamente, que a verdade está mais no campo das 

probabilidades do que das certezas. Para Mosca (2001, p. 20): 

 

O ponto fundamental da doutrina aristotélica, no que toca à Retórica, reside 

em considerá-la do domínio dos conhecimentos prováveis e não das certezas 

e das evidências, os quais caberiam aos raciocínios científicos e lógicos. Por 

essa razão, o seu campo é o da controvérsia, da crença, do mundo da opinião, 

que se há de formar dialeticamente, pelo embate das ideias e pela habilidade 

no manejo do discurso (MOSCA, 2001, p. 20). 

 

Assim, Aristóteles consagra que no discurso humano tem-se a possibilidade da 

construção da verdade. E estando a retórica desvinculada do compromisso obrigatório com a 

verdade, o filósofo estabelece também que é a partir da persuasão que a retórica se corporifica. 

Em sua obra Retórica (2005), um dos tratados sobre a elaboração do discurso, aborda o discurso 

em público com fins persuasivos, trazendo a ideia de silogismo, que estabelece que o argumento 

lógico é essencial para a persuasão, uma vez que só se constrói a conclusão num silogismo a 

partir de premissas que já foram comprovadas, ou seja, consideradas verdadeiras. Portanto, um 

argumento lógico aproximaria o orador do que se considera como verdade. Aristóteles (2005, 

p. 95) afirma sobre retórica: 

 
Entendamos por retórica a capacidade de descobrir o que é adequado a cada 

caso com o fim de persuadir. Esta não é seguramente a função de nenhuma 

outra arte; pois cada uma das outras apenas é instrutiva e persuasiva [...] Mas 

a retórica parece ter, por assim dizer, a faculdade de descobrir os meios de 

persuasão sobre qualquer questão dada (ARISTÓTELES, 2005, p. 95). 
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Os meios para persuadir vão além da lógica. É possível utilizar-se de outras formas de 

convencimento. Para Aristóteles, no uso da retórica o orador poderia recorrer às ‘provas 

técnicas’, que eram de três diferentes constituições: algumas poderiam residir no caráter moral 

do orador; outras no modo como se dispõe o ouvinte; ou ainda, no próprio discurso 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 96). Desta forma, são estabelecidas as bases argumentativas da 

retórica aristotélica, nas quais: 

 

O discurso persuasivo, aquele destinado a agir sobre os outros através do logos 

(palavra e razão), envolve a disposição que os ouvintes conferem aos que 

falam (ethos) e a reação a ser desencadeada nos que ouvem (pathos). Estes 

são os três elementos que irão figurar em todas as definições posteriores e que 

compreendem o instruir (docere), comover (movere) e o agradar (delectare) 

(MOSCA, 2001. p. 22). 

 

Na verdade, o convencimento e persuasão através de técnicas argumentativas que se 

utilizam do logos, pathos e ethos norteiam os estudos retóricos, desde os antigos aos atuais. 

Nesta pesquisa, nos ocuparemos principalmente da construção argumentativa baseada nas 

noções de ethos, todavia apresentaremos na sequência a discussão sobre as técnicas 

argumentativas fundamentada em Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). 

 

3 TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS: ENTRE O CONVENCIMENTO E A PERSUASÃO, 

O ORADOR MOSTRA SEU MODO DE AGIR 

 

Para a compreensão das Técnicas Argumentativas deve-se considerar os seguintes 

elementos essenciais: o orador e o auditório. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) consideram 

que a argumentação é um processo cuja intenção é convencer e persuadir o auditório, levando-

o a agir conforme o desejo do orador e mediante acordos firmados entre eles. 

De acordo com Perelman, há dois tipos de acordos presentes nas premissas da 

argumentação: acordo sobre o Real (aquilo que é conhecido e admitido pelo auditório como 

verdade ou presunção da verdade) e sobre o Preferível (estabelece a preferência em termos de 

valor, hierarquia, lugares, quantidade/qualidade, existente, etc). Conhecendo estas premissas, o 

orador poderá prever as características de seu auditório; e assim, poderá mais facilmente 

formular sua tese, defendê-la, justificar suas escolhas a fim de convencer o auditório e persuadi-

lo à ação. Objetivando convencer e persuadir o auditório de sua tese, o orador, segundo 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), pode desenvolver sua argumentação a partir de quatro 

técnicas argumentativas apresentadas a seguir: 
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A técnica dos argumentos quase lógicos, baseada numa lógica formal, liga ideias e 

busca eficácia persuasiva em argumentos considerados quase lógicos porque, diferente da 

Matemática, a linguagem pode levar a diferentes interpretações. De acordo com os autores, 

classificam-se nesta categoria de técnicas, os argumentos baseados em: regra de justiça, a 

definição, o sacrifício, a comparação, a reciprocidade, a transitividade e a inclusão/divisão. 

A técnica dos argumentos baseados na estrutura do real despreza a lógica 

matemática para se utilizar de noções formadas por opiniões baseadas na realidade e que estão 

interligadas. Deve-se salientar que não se trata da realidade propriamente dita, mas sim de uma 

realidade construída socialmente a partir das opiniões formuladas. Nesta técnica, os argumentos 

utilizados possibilitam passar de um dos elementos da realidade para outro, sob a forma de 

sucessão ou coexistência. 

A técnica dos argumentos que fundamentam a estrutura do real é aquela que o 

orador utilizando um caso particular, por analogia e por meio da indução, estabelece uma 

generalização daquilo que acredita ser a realidade socialmente construída. Podem ser tipificadas 

como: exemplo, ilustração, modelo/antimodelo, analogia e metáfora.  

A técnica argumentativa por dissociação de noções propõe uma dissociação de 

elementos que, segundo afirma, existe uma associação indevida destes e que deveriam ficar 

separados e independentes, tais quais aparência/realidade, meio/fim, etc. Esta técnica tem por 

objetivo mudar o parecer ou a finalidade dos fatos. 

Conhecendo-se as Técnicas Argumentativas cabe-nos investigar a construção do ethos 

discursivo, um fator indispensável para responder a problemática proposta para este estudo.  

 

4 A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DISCURSIVO 

 

O ato discursivo tem como pressuposto uma autoimagem revelada na interação dos 

sujeitos envolvidos no processo comunicativo, um jogo de posições que associa quem profere 

o discurso, no caso o orador, e de quem o recepciona e interage, representado pelo auditório. 

Essa autoimagem produzida no processo discursivo se denominou ethos. 

 

4.1 Da noção de ethos na retórica clássica 

 

A concepção do ethos tem raízes assentadas na antiguidade, na Grécia, com Aristóteles, 

e em Roma, com Quintiliano e Cícero. Para Aristóteles, a imagem que o orador cria no momento 

da enunciação necessariamente não corresponde à identidade dele. Para os romanos, o ethos se 
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ligava a uma imagem pessoal do orador, a credibilidade e a moral transmitida na figura 

corpórea, não incidindo em uma imagem gerada pelo seu discurso. Contudo, é no pensamento 

Aristotélico que os estudos da linguagem fincam sua base para construção teórica do conceito 

de ethos. 

Aristóteles buscava estudar as formas constituintes do processo argumentativo quando 

fundou em sua retórica as três formas de argumentar: ethos, pathos e logos. A primeira centra-

se na figura do orador, sua ética, o seu caráter; a segunda representa as paixões, emoções, 

seduções da posição do auditório; e, por fim, o logos que é a parte mais racional do discurso, 

com a delimitação e classificação de seus argumentos (SOUZA, 2003, p. 48). O modo como 

esses três elementos se articulam é que será determinante para que a argumentação ocorra, de 

maneira que o orador seja capaz de conduzir o Outro para o convencimento ou a persuasão. 

Na retórica, produzida na antiguidade, a noção de ethos estava ligada a imagem que o 

orador podia transmitir pelo seu discurso, associadas a representações de credibilidade, caráter 

e positividade. Como a produção discursiva a época estava baseada na oralidade, os oradores 

utilizavam características físicas, seus gestos, sua entonação a fim de construir uma autoimagem 

positiva e crível. 

Barthes (1970 apud MAINGUENEAU, 2008) define o ethos como “os traços de caráter 

que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa sua sinceridade) para dar uma boa 

impressão [...]. O orador enuncia uma informação e, ao mesmo tempo, diz: eu sou isto aqui, não 

aquilo lá”. O ethos torna-se eficiente pelo fato dele se envolver em qualquer enunciação sem 

está explicitamente enunciado. 

 

4.2 O ethos na nova retórica  

 

Após um extenso lapso temporal, aproximadamente na metade do século XX, surge a 

chamada Nova Retórica que revisita o conceito de ethos, explorando-o na “materialização” do 

discurso. Os principais representantes Chaim Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca em sua obra 

fulcral Tratado da Argumentação: a nova retórica, publicada em 1958, rediscutem o ethos 

relacionando com as técnicas argumentativas que precedem a construção dos discursos.  

Quando trata do discurso como ato do orador, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 

361) alertam para o fato de que a interação entre orador e discurso desempenha um papel muito 

importante na argumentação, de forma que o orador se arriscará a ser considerado pelo ouvinte, 

sendo que nessa relação o orador deve inspirar confiança, pois, sem ela o seu discurso não 

merecerá crédito. 
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Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 143) o que se preservou da retórica 

clássica foi a noção de auditório, pelo fato de um discurso só ser eficaz se for adaptado ao 

auditório que se quer persuadir ou convencer. É por meio da noção de orador, discurso e 

auditório que o ethos se relaciona na nova retórica, em razão de ser um elemento resultante das 

técnicas argumentativas. É preciso que haja para o orador uma construção de imagem prévia 

do auditório, uma espécie de preparação capaz de realizar escolhas de argumentos adequados 

para persuadir o auditório. A partir dessas concepções sintéticas de ethos que se engendram as 

discussões a seguir, em que buscamos delimitar a construção do ethos discursivo. 

 

4.3 O ethos discursivo 

 

Na sociedade contemporânea existe uma rediscussão e um reposicionamento da 

concepção de ethos. Pensando para além da imagem da centralidade da figura do orador que 

buscava convencer e persuadir seu auditório, consubstanciado de virtudes morais conforme a 

retórica aristotélica, partindo agora para uma perspectiva em que o ethos se integra ao discurso 

de maneira que permita ao auditório a adesão ou não a certa posição discursiva. Essa é a tese 

defendida pelo linguista Dominique Maingueneau ao tratar sobre a noção de ethos discursivo, 

e é guiado por ela que nosso percurso teórico será desenvolvido. 

Para Maingueneau (2008ª), o ethos não deixa de ter aproximação com a visão 

aristotélica, como a função do orador (enunciador) que profere o seu discurso ao outro 

(coenunciador) na intenção de convencer e persuadi-lo. Na concepção Maingueneauana, a 

imagem, o tom de voz, os gestos e comportamentos não revelam necessariamente o seu caráter 

legítimo; pois, o enunciador pode representar pelo seu discurso algo que ele não é. É então por 

meio da enunciação, que revela-se o caráter do enunciador (MAINGUENEAU, 2004, p. 98). 

O ethos também se posiciona em uma cena de enunciação em que o orador pode escolher 

mais ou menos a sua cenografia. Um exemplo é o discurso político em que um candidato de um 

partido pode falar a seus eleitores exercendo papéis diversos como: homem experiente, homem 

tecnocrata, homem do povo (AMOSSY, 2014). Desta maneira, o enunciador pode escolher a 

sua cenografia no momento da enunciação, e que Maingueneau (2014, p. 75) amplia: 

 

A cena da enunciação integra de fato três cenas, que proponho chamar de 

‘cena englobante’, cena genérica’ e ‘cenografia’. A cena englobante 

corresponde ao tipo de discurso; ela confere ao discurso seu estatuto 

pragmático: literário, religioso, filosófico... A cena genérica é a do contrato 

associado a um gênero, a uma “instituição discursiva”: o editorial, o sermão, 

o guia turístico, a visita médica... Quanto à cenografia, ela não é imposta pelo 
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gênero, ela é construída pelo próprio texto: um sermão pode ser anunciado por 

meio de uma cenografia professoral, profética etc. (MAINGUENEAU, 2014, 

p. 75). 

 

Com base nessa cenografia é que na visão de Maingueneau (2014) o ethos discursivo é 

construído, pois é por meio dela que o enunciador escolhe a maneira pela qual quer se mostrar 

ao público e alcançar o seu auditório. As imagens de si, construídas no discurso, pressupõem o 

que o enunciador quer mostrar através do seu dizer no momento da enunciação. Em razão dessa 

intrínseca ligação do ethos com o ato de enunciação, Maingueneau (2008b, p. 15) ressalta que 

“não se pode ignorar que o público constrói também representações do ethos do enunciador 

antes mesmo que ele fale”, são representações prévias por meio de imagens e estereótipos pré-

construídos. 

O ethos discursivo de Maingueneau considera também que o ethos proferido pode não 

corresponder necessariamente ao que é mostrado pelo enunciador e por sua vez, pode não ser 

visto da mesma forma pelo auditório. Dessa forma:  

 

O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-

discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos do 

texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito) – 

diretamente (“é um amigo que lhes fala”) ou indiretamente, por meio de 

metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, por exemplo. A distinção entre 

ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma 

vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o “dito” sugerido e o 

puramente “mostrado” pela enunciação. O ethos efetivo, construído por tal ou 

qual destinatário, resulta da interação dessas diversas instâncias 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 18). 

 

Podemos observar que o ethos dito está relacionado com os enunciados linguísticos, e o 

ethos mostrado se institui na imagem quando a encenação está sendo elaborada. Dessa maneira 

os sentidos revelados pelo texto e imagem enunciados são inseparáveis, e sustentados por uma 

voz, um tom. 

Maingueneau (2002, p. 95) assegura que “toda fala procede de um enunciado encarnado; 

mesmo quando escrito, o texto é sustentado por uma voz – a de um sujeito para além do texto”. 

Ao tomar uma voz que sustenta um discurso, o enunciador, independente da validade do que 

diz, mostra uma atitude, uma performance, pois, sendo verdade ou não, o sujeito da enunciação 

deverá convencer o ouvinte através da autoridade demonstrada no caráter performático. 

 

Numa multiplicidade de “tons”, estando eles, por sua vez, associados a uma 

caracterização do corpo do enunciador (e, bem entendido, não do corpo do 

locutor extradiscursivo), a um “fiador”, construído pelo destinatário a partir 
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de índices liberados na enunciação. O termo “tom” tem a vantagem de valer 

tanto para o escrito como para o oral (MAINGUENEAU, 2008b, p. 18). 

  

A noção do ethos discursivo para Maingueneau retorna novamente à retórica antiga para 

tratar da vocalidade, no caso agora do texto escrito, pois, na retórica estava reservada a 

oralidade, e ele traz para a análise do discurso voltando-se para o texto. Apresenta a figura do 

fiador uma espécie de imagem corporificada pelo auditório, cujo estereótipo é socialmente 

determinado. Nesse sentido, o autor observa:  

 

A enunciação do texto confere uma corporalidade ao fiador, ela lhe dá um 

corpo; o coenunciador incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 

correspondem à maneira específica de relacionar-se com o mundo, habitando 

seu próprio corpo; essas duas primeiras incorporações permitem a constituição 

de um corpo da comunidade imaginário dos que aderem a um mesmo discurso 

(MAINGUENEAU, 2008c, p. 65). 

 

Para Maingueneau não se pode considerar que o ethos discursivo ocorra da mesma 

maneira em qualquer texto, pois a incorporação não é um processo uniforme, se adéqua com 

base nos gêneros e tipos de discurso. 

 

5 ANÁLISE DE FRAGMENTOS DA DEFESA DE FREI CANECA 

 

A análise a qual nos propusemos fazer neste estudo tem como corpus fragmentos da 

defesa do processo judicial condenatório de Frei Caneca, portanto, um texto da esfera jurídica. 

A escolha deste texto representa um desafio, sobretudo pela linguagem empregada, português 

arcaico, situado no século XIX.  Contextualizando o corpus em tela, cabe-nos apresentar Frei 

Caneca e uma síntese do que o levou a ser julgado. Frei Joaquim do Amor Divino, popularmente 

conhecido por Frei Caneca foi um religioso católico, jornalista e político brasileiro que residia 

em Recife e participou de movimentos revolucionários como a Revolução Pernambucana, de 

1817, e a Confederação do Equador, de 1824, essa última é que deu causa ao seu julgamento. 

A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário de caráter separatista e 

emancipacionista ocorrido em 2 de julho de 1824. Tinha por finalidade reagir à tendência 

monarquista e a política centralizadora do governo de Dom Pedro I (1822-1831). Os revoltosos 

proclamaram a independência da corte portuguesa, todavia, Dom Pedro I reagiu com veemência 

ao reprimir o movimento e, dentre outras ações, instituiu uma Comissão Militar para condenar 

os revoltosos. Frei Caneca foi processado em 20 de dezembro de 1824, dentro do processo foi 

acusado de ser um dos lideres do movimento e conspirar contra o império pedrino. 
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Dessa maneira, o corpus deste estudo é um texto produzido pelo próprio acusado, no 

qual utiliza a argumentação em defesa de sua tese, qual seja, provar sua inocência. Além disso, 

para alcançar seu intento, é necessário convencer e persuadir seu auditório, neste caso, os 

homens que o julgarão após concluir o processo. Assim, encontramo-nos diante de um texto 

que preenche os requisitos necessários a esta análise, como demonstraremos adiante. 

 

Excerto 01: A apresentação do réu 

 
Fonte: Processo Judicial Condenatório de Frei Caneca (MELLO, 1875). 

 

Neste primeiro excerto, observamos a modéstia de Frei Caneca ao se apresentar para 

seu auditório (juiz e vogaes, que são militares de alta patente), certamente por conhecer as 

pessoas que irão julgá-lo, faz a opção de falar pouco de si e exaltar a figura do auditório, usando 

os termos “juízes varões brasileiros, cheios de retidão”, ou ainda “príncipe magnânimo” e 

“supremo imperante da nação brasileira”.   

Quando afirma: “A enormidade da acusação é tão grande, que de per si basta para aterrar 

o varão mais forte, e o faria temer, si acaso se não lembrasse que eram seus juízes varões 

brasileiros, cheios de retidão”, é possível inferir a presença de um argumento quase lógico ao 

aplicar a regra de justiça, segundo a qual deve ser dado tratamento igual aos seres ou situações 

similares. Em seguida, empregando o mesmo tipo de argumento, porém com a técnica tipificada 

como comparação, o réu busca confrontar realidades diferentes: os juízes ali presentes e o 

príncipe magnânimo – Dom Pedro I, que governava o país. Buscando convencê-los da bondade 

do governante e explicitando que como seus representantes, os juízes ali presentes deveriam 

agir com a mesma benevolência que teria seu superior, argumenta o Frei Caneca: “e que sabem 

dar descontos as fraquezas da humanidade, imitando a piedade e beneficência do príncipe 

magnânimo, que os revestiu de tão alta autoridade”.  

Quanto ao ethos discursivo que se apresenta neste fragmento, nos deteremos a análise 

do orador. Concordamos com Maingueneau (2008b, p. 15) quando afirma que o auditório 
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constrói um ethos do enunciador antes mesmo que ele fale. Em se tratando de um texto da esfera 

jurídica, como este que ora analisamos, esta questão é marcadamente presente: o auditório 

imagina o réu em geral de forma pejorativa, atribuindo-lhes características negativas que 

poderão ser reforçadas pelos depoimentos das testemunhas. O que de fato ocorreu no processo 

em questão: O auditório estava convencido da má conduta do réu, o que torna ainda mais difícil 

para o enunciador (Frei Caneca) convencê-los e persuadi-los do contrário. Além disso, devemos 

observar que, do seu local de fala, menos privilegiado por se tratar de um réu diante de um 

auditório que poderá condená-lo ou absolve-lo, conforme prove ou não sua tese, a voz do Frei 

que sustenta o discurso argumentativo se constrói numa busca em provar a verdade do que diz: 

sua inocência. 

 

Excerto 02: defesa a respeito de suas publicações no jornal Typhis 

 
Fonte: Processo Judicial Condenatório de Frei Caneca (MELLO, 1875). 

 

Para a construção argumentativa no Excerto 2, Frei Caneca faz uso da técnica dos 

argumentos baseados na estrutura do real, através da relação de coexistência, na qual se 

estabelece uma ligação entre níveis desiguais, sendo uma mais fundamental, mais explicativa 

do que a outra (SOUZA, COSTA, SÁ, ALVES, 2016). Percebe-se o emprego de um argumento 

de autoridade, usado pelo réu/enunciador para reforçar sua tese, uma vez que tal citação foi 

usada numa edição do seu Jornal Typhis. No excerto, tenta provar que não usava seu jornal para 

desrespeitar o império. Além disto, podemos observar que há uma comparação implícita entre 

o imperador e o que foi dito por Tácito sobre Agrícola: a fim de convencer o auditório, Frei 

Caneca anuncia em seu discurso a possibilidade do imperador se tornar eterno na memória e 

história por seu coração bondoso. 

Quanto ao ethos discursivo que se apresenta no excerto, Frei Caneca recorre aos valores 

religiosos cristãos aos quais dedicou a vida. A presença da divindade em sua voz (Deus) é uma 

marca recorrente em seu discurso e argumentos. Isto porque, além de ser sacerdote católico, 

podemos inferir que o enunciador busca sensibilizar seu auditório também por meio da 

invocação divina. Uma vez que o ethos pode ser compreendido, conforme Maingueneau, por 

algo da experiência sensível, um modo de ser que se traduz no dizer. 
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Ainda conforme Maingueneau (2002, p. 95) “toda fala procede de um enunciado 

encarnado; mesmo quando escrito, o texto é sustentado por uma voz – a de um sujeito para além 

do texto”, essa voz emanada no discurso de Frei Caneca de recorrer à espiritualidade, reforça o 

seu ethos encarnado, ou seja, a figura de um religioso benevolente, humilde, de abnegação, 

uma espécie de estereótipo conhecido socialmente para contrapor seus algozes. Há também um 

ethos dito, quanto ao uso de metáforas ou de alusões a outras cenas de fala quanto ao trecho 

“muitos heróis antigos, desconhecidos e sem gloria, são sepultados no esquecimento. Agrícola 

por sua história viverá na posteridade”. Aqui Frei Caneca faz alusão a uma autovalorização, 

quando acredita na importância do seu pensamento e que este deverá se manter vivo ao longo 

da história. 

 

Excerto 03: Defesa a respeito de suas publicações no jornal Typhis 

 
Fonte: Processo Judicial Condenatório de Frei Caneca (MELLO, 1875). 

 

No terceiro excerto, defendendo-se da acusação de que seus textos eram subversivos, 

Frei Caneca faz uso mais uma vez da técnica dos argumentos quase lógicos, construindo seus 

argumentos baseados na regra de justiça e na comparação: para o primeiro argumento, o réu 

invoca o decreto imperial que trata da liberdade de imprensa, demonstrando que seus escritos 

obedeciam o decreto em vigor, e que as autoridades nunca o interrogaram a respeito dos seus 

textos; em seguida, compara-se ao redator do Conciliador Nacional, que escrevia bem antes 

que ele (réu) e também não fora interrogado. A comparação é bastante explícita, observa-se 

pelo uso do conector “assim como” que estabelece esta relação comparativa. 

No excerto ainda é possível perceber argumentos que se constituem como técnica que 

fundamenta a estrutura do real. Para tanto, lança mão do antimodelo, uma vez que aponta 

um comportamento que não deve ser seguido (abusar da liberdade) e estimula a ação a ser 

tomada nestes casos (ser chamado ao jurado): “nunca foi chamado ao jurado, como devia nos 
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casos de abuso de liberdade”. Porém, esta técnica é usada com a intenção de provar o contrário, 

ou seja, o réu não se enquadra naquele antimodelo que deve ser punido, uma vez que sua tese 

é afirmar que não cometeu abuso algum ao escrever seus textos. O excerto termina trazendo um 

argumento de autoridade, citando títulos e números de publicações do redator do periódico 

Conciliador Nacional, a fim de demonstrar que antes dele, outros textos foram escritos sem que 

o seu autor tenha sido punido pela justiça.  

Quanto ao Ethos que se configura neste fragmento, podemos reafirmar o que foi dito em 

outros fragmentos analisados: tem-se um ethos pré-concebido negativamente, um homem 

dedicado à religião que fala na posição de réu perante seus juízes, que se esforça para convencer 

o seu auditório “do que não é” (não é anarquista, não é subversivo, não é desrespeitoso com 

autoridades ou leis que regem o país...). Observa-se que, em nenhum momento, o Frei Caneca 

nega a sua participação na Confederação do Equador, em 1824, e, muito menos, que esse 

movimento político-religioso desejava proclamar a independência do Brasil diante de Portugal. 

No entanto, ele utiliza do conjunto de técnicas argumentativas, que constam do Quadro n.1, 

para apresentar um ethos que oscila entre a dimensão religiosa do movimento político e do 

próprio Frei Caneca – ambos seriam contrários ao uso da violência, contrários a algum possível 

espírito de rebelião contra a Coroa portuguesa – e ao caráter benigno, cristão, piedoso tanto dos 

jurados que julgavam o Frei Caneca como também o rei de Portugal, o qual seria, em última 

instância, o grande juiz de todo o processo que envolvia, não apenas o Frei Caneca, mas outras 

figuras relevantes de Pernambuco no século XIX.           

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo se propôs a identificar, por meio das técnicas argumentativas empregadas 

no processo condenatório de Frei Caneca, o ethos discursivo presente na construção de sua 

defesa. Em atendimento ao propósito estabelecido para a investigação, garantimos a discussão 

e abordagem dos principais conceitos que cercam o estudo da retórica e da argumentação. 

Aplicando as técnicas de argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) ao 

corpus da defesa de Frei Caneca feita pelo próprio réu já imprime condições de ethos por conter 

diversos elementos que nos levaram a confirmar a construção do ethos discursivo a partir das 

técnicas e argumentos identificados na análise. 

A análise mostrou uma presença de três técnicas de argumentação da Nova Retórica, o 

que resultou na construção de um tipo de ethos discursivo que permeou o corpus.  

Revelou-se uma constância de um ethos pré-discursivo que no caso do processo em 

questão, está na previsibilidade do interesse do auditório (juízes e vogaes, que são militares de 
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alta patente) em condená-lo previamente, em razão de terem sido designados pelo imperador. 

Todavia, o ethos discursivo presente na defesa de Frei Caneca também se revelou como um 

ethos dito, quanto ao uso de metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, como presente no 

2º excerto.  

Em suma, esse estudo mostrou-se relevante para a discussão e associação das técnicas 

de argumentação com o ethos discursivo. Em razão de considerarmos que eles se unem no ato 

de enunciação a partir do momento em que o orador seleciona o seu dizer e faz uso de técnicas 

argumentativas que buscam convencer e persuadir seu auditório, uma relação firmada sob um 

acordo em que o auditório estabelece uma imagem do orador, enunciador, julgando a sua 

enunciação decidindo se irá aderir ou não à tese proferida. É possível vislumbrar essa 

associação na análise do processo judicial que culminou na condenação de Frei Caneca.  
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RESUMO 

 
A história dos Sanatórios na Segunda Guerra na Europa não terminou com a queda do Sonnenfelds, na 

Alemanha, em 2012. Ainda há muito que dizer... O presente artigo tem o objetivo de trazer discussões 

ao analisar a História e processo de produção e circulação das últimas e inéditas cartas num sanatório 

na Alemanha nazista. Que prática discursiva se mostra nas cartas a partir do cenário vividos pelos 

protagonistas? Para a nossa investigação lançamos mão dos pressupostos teóricos da Análise de discurso 

(AD) de Linha Francesa, sobretudo dentro dos postulados dos estudos do Interdiscurso e Cena 

Discursiva enveredados pelo teórico Domenique Maingueneau; com Eni Orlandi com a obra as formas 

de silêncio e suas significações; das contribuições de Hannah Arendt sobre as facetas do antissemitismo, 

do Estado Totalitário Nazista, da ideologia e do terror como forma de governo. Nossa metodologia está 

pautada no método qualitativo e buscou analisar uma carta trocada entre o casal Ulli e Rudi durante o 

período da Segunda Grande Guerra. Através do percurso histórico em relação às manifestações do poder, 

do regime de controle e proibição englobada nessa cena discursiva, percebemos na análise do fragmento 

nas cartas produzida no sanatório que os sujeitos internados eram submetidos ao controle da produção 

escrita, uma demonstração de que seus discursos dialogam com outros discursos já presentes em cartas 

produzidas dentro e fora dos campos de concentração nazista. 

 

Palavras-chave: Interdiscurso. Cena Discursiva. Nazismo. Sanatório. Cartas. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Das memórias do nascimento do Sonnenfelds: 

 

Em outubro de 1900 foi oficialmente licenciado o Sanatório Waldhaus da irmã 

Elisabeth Teichgräber em Sülzhayn, que já havia sido aberto em 1899 como 

uma casa de recreio. Os sanatórios operacionais da irmã Elisabeth 

Teichgräber inicialmente foram divididos em dois edifícios. Além do 

sanatório real, que é referido pelos antigos habitantes de Sülzhayn como a casa 

principal, a propriedade na rua Dr. Kremser, 74, de hoje também foi chamada 

de apêndice para o sanatório Waldhaus1. 

                                                             
1 Tradução nossa: Im Oktober 1900 wurde das Sanatorium »Waldhaus« der Schwester Elisabeth Teichgräber (1861–

1937) in Sülzhayn staatlich konzessioniert, welches bereits 1899 als Erholungshaus eröffnet hatte. Der 

Heilstättenbetrieb der Schwester Elisabeth Teichgräber verteilte sich zunächst auf zwei Gebäude. Neben dem 

eigentlichen Sanatorium, das von den älteren Einwohnern Sülzhayns als »Haupthaus« bezeichnet wird, gehörte 

auch das Anwesen in der heutigen Dr.-Kremser- Straße 74 als sogenannter »Appendix« zum Sanatorium 
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O presente artigo buscará interpretar, ainda que por meio do discurso epistolar de um 

sanatório, marcas do interdiscurso no que tange a cena discursiva das correspondência durante 

o III Reich.  

Aqui, não aprofundaremos nossa discussão sobre o Nascimento da Clínica nem 

tampouco sobre a História da Loucura, obras bastantes importantes dentro dos estudos do 

filosofo francês Michel Foucault. Trataremos, ainda que de maneira tangencial, algumas 

considerações sobre o aparecimento da clínica como mecanismos de controle social e de saúde 

mental, afim de percebermos como essas instituições mantiveram, dentro de uma cena 

discursiva, o apagamento e silenciamentos por parte daqueles que escreviam e trocavam 

correspondências. Perceberemos através do interdiscurso, que a discursivização das cartas do 

Sanatóro dialogam com outras situação discursivas em campos de concentração nazista.  

O dizer nos documentos da Segunda Grande Guerra é histórico, pois enuncia a partir de 

um determinado lugar (sanatórios) e em um determinado tempo (1945) e os sentidos que esse 

sujeito produz, são determinados pela maneira que ele se inscreve na língua e na história e não 

unicamente por sua vontade. Neste sentido, de acordo com Orlandi (2007, p. 42), “o sentido 

não existe em si, mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo 

sócio-histórico em que as palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as 

posições daqueles que as empregam”.  

Assim como Ulli e Rudi, muitos outros povos viveram sobre a égide da dominação e da 

ideologia do governo totalitário nazista na Segunda Guerra. Os governos totalitários 

fundamentam-se na ideologia do domínio total através do terror, longe de qualquer humanidade 

e de sua racionalidade. Sistematizam a violência de forma burocrática e desenraizam 

inteiramente o homem da sua própria realidade e humanidade. Trazem o terror para o terreno 

da instituição de forma administrativa e lógica. 

Hannah Arendt sustenta que o antissemitismo se cristalizou como um dos elementos 

centrais na origem da constituição da dominação totalitária, junto ao imperialismo e ao 

surgimento das massas. Por outro lado, defende que os campos de concentração são a instituição 

central da dominação totalitária. 

É com base nas memórias do sujeito que passaram por este regime totalitarista, em meio 

a perseguição e medo na Segunda Guerra, que faremos uma abordagem no que tange o poder 

quanto força repressora do regime nazista até chegarmos a produção do discurso e da sua 

respectiva interdição por meio de cartas. Tangencialmente trataremos um pouco do silêncio 

                                                             
»Waldhaus«. Disponível em: http://www.glass-portal.privat.t-

online.de/suelzhayn/architekt/mohr_und_weidner1.2.htm. Acesso em 25 set. 2017. 
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como forma de trazer significados para o que foi ou deixou de ser silenciado na censura das 

cartas. Muito se falou do regime nazista quanto movimento histórico, porém pouco se produziu, 

em especial na língua portuguesa, sobre as condições de produção e as memórias dos pacientes 

em Sanatórios na Europa, tendo em vista a ideologia do regime nazista, das interdições de seu 

dizer e dos silenciamentos em produções escritas em campos de concentração.  

Ao tratar o silêncio de modo a incluí-lo na perspectiva analítica do discurso, não 

pensamos o silêncio místico, nem o silêncio empírico, mas o silêncio que tem sua materialidade 

definida pela relação estabelecida entre dizer e não dizer. Para objetivo de análise, nosso corpus 

constitui-se de uma carta – entre centenas- que circulou entre o casal Ulli e Rudi, onde 

buscaremos apontar como os mecanismos de controle do dizer eram explicitamente aplicados, 

percebendo assim, a singularidade e regularidades do enunciado, os não-ditos e o 

silenciamentos presentes de acordo com as condições de produção.  

Sabemos que as condições de produção de um discurso constituem um ponto central 

para a AD, visto que para essa teoria toda atividade de linguagem se dá a partir da colocação 

dos protagonistas do discurso em relação ao objeto discursivo. Não se trata, pois, da posição 

física de organismos humanos, mas sim, de lugares determinados na estrutura da formação 

social (ditador, paciente, exilado, etc) e a ocupação de determinada posição estabelece uma 

relação do sujeito com uma série de formações imaginárias que envolvem os interlocutores e o 

referente, e a partir destas relações é que os discursos são produzidos. 

 

2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

“Terror can rule absolutely only over men who are isolated against each 

other… Therefore, one of the primary concerns of all tyrannical government 

is to bring this isolation about. Isolation may be the beginning of terror; it 

certainly is its most fertile ground; it always is its result. This isolation is, as 

it were, pretotalitarian; its hallmark is impotence insofar as power always 

comes from men acting together…; isolated men are powerless by definition.” 

 

Hannah Arendt in The Origins of Totalitarianism 

 

Nas palavras de Hannah Arendt, o isolamento constitui um fator fortíssimo na 

diminuição do poder de socialização entre os homens, levando-os ao que ela chama por 

enfraquecimento que, por consequência, os deixarão mais vulneráveis. O primeiro passo era 

privá-los de todos e quaisquer direitos, segregando-os de seus lares e jogando-os nos guetos 

onde, mais tarde, seriam exterminados. Sobre esse pensamento, Hanna discursiviza na sua obra:  
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Os próprios nazistas começaram a sua exterminação dos judeus privando-os, 

primeiro, de toda condição legal (isto é, da condição de cidadãos de segunda 

classe) e separando-os do mundo para ajuntá-los em guetos e campos de 

concentração; e, antes de acionarem as câmaras de gás, haviam apalpado 

cuidadosamente o terreno e verificado, para sua satisfação, que nenhum país 

reclamava aquela gente. O importante é que se criou uma condição de 

completa privação de direitos antes que o direito à vida fosse ameaçado. O 

mesmo se aplica, com certa ironia, em relação ao direito de liberdade, que é, 

às vezes, tido como a própria essência dos direitos humanos (ARENDT, 1989, 

p. 329). 

 

Uma liberdade tão rara quanto inexistente para os judeus na época da Segunda Grande 

Guerra. A partir de nossa intervenção, pensamos em dois aspectos a serem analisados a partir 

dos documentos epistotares do Sanatório Sonnenfelds, na Alemanha nazista: o interdiscurso e 

a cena discursiva onde ocorre a produção epistolar entre Ulli e Rudi,  

Com relação à Análise do Discurso, tendo por base metodológica as ideias do pensador 

francês contemporâneo Dominique Maingueneau – sem adentrar nas polêmicas que envolvem 

as bases teóricas, as fases e os problemas internos da Análise do Discurso – vê-se que a análise 

discursiva tem, como um dos seus pontos de problematização, encontrar marcas do 

interdiscurso como eixo norteador dos estudos de Maingueneau. 

 

3 INTERDISCURSO E CENA DISCURSIVA: CONCEITOS BASILARES  

 

O interdiscurso é conceituado por Maingueneau (2008a, p. 33) como um conjunto de 

discursos que mantém uma relação discursiva entre si, tripartido em universo discursivo, campo 

discursivo e espaço discursivo: Universo discursivo é o conjunto heterogêneo de formações 

discursivas que interagem numa conjuntura. Embora finito, é irrepresentável e não pode ser 

apreendido em sua globalidade. Campo discursivo é o conjunto de formações discursivas em 

concorrência que se delimitam numa região do universo discursivo. O discurso se constitui no 

interior de um campo discursivo, que foi etiquetado pela tradição como campo discursivo 

religioso, político, literário, etc. Espaço discursivo é o subconjunto do campo discursivo, que 

liga no mínimo duas formações discursivas que se relacionam e são importantes para o 

entendimento dos discursos em questão. Como analistas, colocamos em relação esses 

subconjuntos de formações discursivas da maneira que julgamos relevante. O conceito de 

interdiscurso é o que nos possibilita relacionar a memória coletiva à análise das canções, já que 

ele permite que os dizeres que já foram ditos tenham sentido em nossas palavras. 
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Maingueneau, enfatiza que, em sua percepção, o interdiscurso é o “princípio central da 

análise do discurso” (MAINGUENEAU, op., cit, p. 5). Isso acontece porque, na obra de 

Maingueneau, o “discurso é entendido como uma interação entre discursos, o que implica um 

tipo de análise em que a identidade discursiva é definida a partir da interdiscursividade, isto é, 

da relação do discurso com o seu outro” (BRUNELLI, 2008, p. 14). 

Nesse sentido, Maingueneau afirma que o interdiscurso não se encontra em uma 

estrutura linguística absolutamente fechada, sem possibilidade de mudanças e flexibilizações 

(uma equação matemática, uma interpretação fundamentalista e radical de um texto sagrado e 

religioso, etc). Pelo contrário, em sua percepção, o interdiscurso se encontra e se manifesta em 

discursos que carreguem uma possibilidade de mudança, de flexibilização e de inovação. Essa 

possibilidade de mudança, de transformação só é possível porque o discurso está em contato, 

em diálogo com outros discursos. Em suas palavras: 

 
[...] a identidade de um discurso se constrói e se alimenta através de outros 

discursos; falar é sempre falar com, contra ou por meio de outros discursos, 

outras vozes. Portanto, a relação de um texto consigo mesmo e sua relação 

com outros, ou seja, do “intradiscurso”, com o “interdiscurso”, não podem ser 

dissociadas. Muitos fenômenos textuais podem ser interpretados à luz do 

primado do interdiscurso: a pressuposição, a negação, as citações, o modo e o 

tempo, a ironia, a paródia, etc. (MAINGUENEAU, op., cit, p. 5). 

 

Para Maingueneau (2006, p. 250) a cena enunciativa ou como ele mesmo a denomina 

de Cenas da enunciação é caracterizada como “o rastro deixado por um discurso em que a fala 

é encenada”. O discurso, na concepção da AD francesa, se é apenas um conjunto de enunciados 

que fazem parte de uma sociedade ou manifestado por alguma instituição, mas os lugares onde 

são possíveis a criação das instancias que atravessam o próprio discurso. O pensador francês 

apresenta um profundo conhecimento sobre as cenas que são e poderão ser identificadas na AD, 

a saber: cena englobante, cena genérica e cenografia (dependendo do ponto de vista que se 

assume).  

A cena englobante corresponde ao tipo de discurso. Está relacionada ao tempo e ao 

espaço, pois surge da necessidade da sociedade. Ela nos situa para interpretarmos o discurso, 

mostrando-nos em nome de que ele interpreta o coenunciador e tendo em vista a finalidade de 

sua organização. São exemplos de tipo de discurso o filosófico, o poético, o político, o 

publicitário etc.  

Por ouro lado, a cena genérica corresponde ao gênero do discurso, que define seus 

próprios papéis; está ligada a uma instituição discursiva, é o contrato associado a um gênero de 

discurso. O domínio dos gêneros ou a competência genérica é fundamental para a competência 
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discursiva. Portanto, a primeira e a segunda cenas supracitadas definem o quadro cênico do 

texto, o espaço estável no qual o enunciado tem sentido. São elas que permitem o conhecimento 

do tipo e do gênero discursivo. Além disso, na enunciação, ambas se fazem essencialmente 

presentes.  

Quanto a cenografia, é aquela com a qual o coenunciador se confronta, corresponde ao 

contexto que a obra implica. Não se trata de um cenário ou de um quadro já construído e 

independente no interior de um espaço. Ao contrário, à medida que a enunciação se desenvolve, 

o seu dispositivo de fala vai sendo constituído. Trata-se, assim, da cena de fala que o discurso 

pressupõe para que possa ser enunciado. Esta cena se apoia na memória coletiva a fim de 

legitimar um enunciado e ao mesmo tempo ser legitimada por ele. Ela só se manifesta 

plenamente se mantiver certa distância em relação ao coenunciador, para que ela mesma 

controle seu desenvolvimento. Desse modo, a escolha da cenografia não se dá sem propósitos, 

uma vez que o discurso se desenvolve a partir dela, no intuito de conquistar a adesão com a 

instituição da cena enunciativa que o torna legítimo. 

Dentre as três cenas acima supracitadas, a cenografia de destaca como a cena de 

enunciação mais plausível as investimentos na criação do discurso. Apresenta-se como uma 

dimensão criativa do discurso, na qual engendra-se o simulacro de um momento, de um espaço 

e de papéis sociais conhecidos e compartilhados culturalmente.   

Em nossa análise, a cena englobante corresponde ao discurso medico-hospitalar; a cena 

genérica corresponde ao gênero carta e a terceira cena, a cenografia, corresponde ao cenário, 

as recordações do sanatório. 

Se refletirmos sobre o nosso corpus – as cartas produzidas dentro do dentro do Sanatório 

Sonnenfelds – que discursos poderiam ser produzidos a partir da posição sujeito-paciente? Que 

forças ideológicas estabeleceriam aquilo que poderia e não poderia ser dito dentro desta cena 

enunciativa?  Por se tratar de documentos epistolares da Segunda Guerra Mundial, estas 

produções discursivas trazem outra análise das condições de produção: o silêncio como forma 

do não-dito.  

Para Pêcheux, as condições se referem à posição do sujeito e possibilitam que um 

discurso seja pronunciado ou não. O lugar ocupado por este sujeito que anuncia interfere no 

sentido do seu discurso, uma vez que o sujeito está situado no interior de uma relação de forças 

que “um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas” (PÊCHEUX, 

1987, p. 77). 

Ao falar, o sujeito utiliza-se de determinados termos para construir seu dizer; entretanto, 

poderia dizê-lo de outra forma, com outras palavras. Daí a razão de incluirmos na análise o 
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conceito de silêncio, posto que, quando uma formulação é materializada, outra é apagada, ou 

silenciada. Estas considerações fazem-nos pensar na questão do silêncio político, tal como é 

tratada por Orlandi (2007, p. 81). Para a autora, o silêncio político (ou política do silêncio) pode 

apresentar-se sob a forma de silêncio constitutivo ou sob a forma de silêncio local (censura). 

No silêncio constitutivo, o sujeito diz X para não dizer Y, isto é, ao produzir determinado 

enunciado o sujeito silencia outros sentidos possíveis, mas não desejados naquele momento. Já 

a censura caracteriza-se pela proibição da inserção do sujeito em determinadas formações 

discursivas, o que afeta sua identidade. Sobre isso, Orlandi (2007, p. 81) nos diz que: 

Ela é a interdição manifesta da circulação do sujeito, pela decisão de um poder 

de palavra fortemente regulado. No autoritarismo, não há reversibilidade 

possível no discurso, isto é, o sujeito não pode ocupar diferentes posições: ele 

só pode ocupar o “lugar” que lhe é destinado, para produzir os sentidos que 

não lhe são proibidos. A censura afeta, de imediato, a identidade do sujeito 

(ORLANDI, 2007, p. 81). 

 

Para Orlandi (2007), essa forma do não-dito é uma vertente cuja origem está no fato da 

linguagem ser política e que todo poder se acompanha de um silêncio, em seu trabalho 

simbólico – uma política do silêncio que, para autora, dá-se de duas maneiras: 

O silêncio constitutivo, ou seja, a parte do sentido que necessariamente se sacrifica, se 

apaga, ao se dizer. Toda fala silencia necessariamente. A atividade de nomear é bem ilustrativa: 

toda denominação circunscreve o sentido do nomeado, rejeitando para o não-sentido tudo o que 

nele não está dito; 

O silêncio local: do tipo de censura e similares, este silêncio é que é produzido ao se 

proibir alguns sentidos de circularem, por exemplo, em uma forma de regime político, num 

grupo social determinado de uma forma de sociedade específica etc (ORLANDI, 2007, p. 49-

50). 

Segundo a autora, o silêncio não é visto apenas em sua negatividade, ele significa, o seu 

não-dizer contém sentido, é fundador, portanto sustenta o princípio de que a linguagem é 

política. O silêncio que pretendemos abordar em nossas análises é aquele que permeia as 

produções escritas dos campos de concentração. Ainda para Orlandi (2007, p. 76-77), como o 

discurso, 

 

sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo, ao se proceder desse modo 

se proíbe ao sujeito ocupar certos “lugares”, ou melhor, proíbe-se certas 

“posições” do sujeito. [...] A censura estabelece um jogo de relações de força 

pelo qual se configura, de forma localizada, o que, do dizível, não deve (não 

pode) ser dito quando o sujeito fala (ORLANDI, 2007, p. 76-77).  

 



 

 

P
ág

in
a2

3
1

 

Percebemos aqui que a relação com o “dizível” é, pois, modificada quando a censura 

intervém: não se trata mais do dizível sócio-historicamente definidos pelas formações 

discursivas (o dizer possível): não se pode dizer o foi proibido (o dizer devido). Ou seja: não se 

pode dizer o que se pode dizer. 

Portanto, é nesta perspectiva que, através da história da Segunda Guerra, das ‘memórias’ 

dos sanatórios, da interdição e censura da palavra do sujeito paciente, da ideologia dominante 

da época, buscaremos as materialidades interpretativas necessárias para compreendermos que 

para entrar em determinadas ordens do discurso, o sujeito necessita estar inserido em um 

considerável número de regras.  

Com base nesta definição, veremos agora na análise como a sociedade nazista interditou 

que certos dizeres fossem produzidos pelos sujeitos que estavam dentro ou fora dos centros de 

tratamentos psicológicos.  

4 ANÁLISE DO CORPUS  

Nossa análise é constituída por uma carta escrita entre uma paciente do sanatório 

Sonnenfelds a seu namorado. O modelo ao lado quase fora destruído pelo médico Karl Reichel 

ao final da Segunda Grande Guerra. As cartas entre Ulli e Rudi são os últimos registros desse 

Sanatório no centro da Alemanha. 

Figura 1 – Carta do Sanatório Sonnenfelds 
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Figura 2 – Transcrição da escrita cursiva do documento para melhor tradução do alemão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – 

Fragmento traduzido para o português (grifos meus, em vermelho) 
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Partindo do princípio de que as cartas se constituem discursos ritualizados e que seus 

sujeitos se inscrevem sócio historicamente no e pelo ato da enunciação, há o pressuposto de que 

o discurso das cartas demandam de um enunciador e um co enunciador, e, consequentemente, 

condições de produção a serem desveladas pelo interdiscurso postulado por Maingueneau. 

Elegemos como proposta de análise, uma carta enviada de Rudi para sua namorada Ulli, em um 

sanatório na Alemanha nazista, durante a Segunda Grande Guerra Mundial.  

A primeira observação a ser apontada é que a troca de correspondência só seria possível 

se o remetente cumprisse com as determinações das regras estabelecidas pela direção do 

sanatório, ou seja, o remetente teria que satisfazer às exigências.  

Para uma melhor analise do discurso dos enunciados na carta, fizemos alguns recortes 

no ato enunciatário, a saber: 1) Há alguns dias; 2) ...tenha ficado tanto tempo sem receber cartas 

minhas; 3) Até hoje não recebi o telegrama que anunciaste; 4) 8 dias atrás ou mais; 5) Minha 

saúde vai bem; 6) cura do silêncio.  

No primeiro recorte – “há alguns dias” – podemos inferir alguns efeitos de sentido: 1) 

O co enunciador sempre enfatiza um distanciamento cronológico entre a troca de cartas; 2) O 

enunciador não tem noção de que a entrada e saída de cartas no sanatório passa por 

procedimentos de controle do discurso. Os procedimentos de controle do discurso eram 

estabelecidos como forma de “policiamento” daquilo que podia ser ou não discursivizado nas 

cartas, ora dos campos de concentração, ora dos sanatórios, como se pode perceber aqui. 

No dispositivos também em campos de concentração nazistas, se estabeleciam as 

seguintes normas sobre o que “pode ou não ser dito”, justificado na passagem “Alles andere 

ist verboten und unterliegt der Beschlagnahme” (Tudo o que desviar disso é proibido e está 

sujeito a ser confiscado). Percebe-se aqui que há um controle no funcionamento do discurso 

do paciente/prisioneiro em 233inguí-lo a não dizer tudo que sabe ou sente.  

Tal fato supracitado, pode ser justificado pelo segundo recorte - ...tenha ficado tanto 

tempo sem receber cartas minhas – tendo em vista que o enunciador desconheça os motivos 

pelas quais as cartas não tenham chegado ao sanatório. Esse mesmo fato ocorreu na 

discursivização no terceiro recorte – Até hoje não recebi o telegrama que anunciaste – onde o 

enunciador reconhece que não tivera acesso a um verídico telegrama enviado pelo co 

enunciador.  

A expressão “não recebi” traz consigo o silenciamento de não explicitar as reais 

condições de permanência no sanatório. Ainda ressaltando e reforçando os procedimentos de 

controle, destacamos que a expressão “desviar disso” traz consigo o silenciamento de não 

explicitar as reais condições de permanência no campo de concentração/sanatório. Assim, como 
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atesta Orlandi, neste enunciado se estabelece o “silêncio local, uma vez que se proíbe que um 

sentido seja exposto e que não permita que circule. É o silêncio fundador que produz um estado 

significativo para que o sujeito se inscreva no processo de significação, mesmo na censura, 

fazendo significar por outros jogos de linguagem, o que lhe foi proibido. A censura é um 

sintoma de que ali pode haver outro sentido (ORLANDI, 2007, p. 118). Além da censura em 

relação aos discursos nas cartas, o telegrama também poderia servir como lugar de memória do 

sanatório, uma vez que este poderia, também, discursivisar as reais condições dos internos.  

O recorte cinco traz consigo atos de interdiscurso que estavam presentes também em 

outros enunciados em cartas dos campos de concentração. O recorte do enunciador – Minha 

saúde vai bem – dialoga com os discursos das cartas dos campos de concentração, na qual a 

expressão em alemão “Ich bin gesund” (Estou bem de saúde) é um indicador não de boa 

condição de saúde, mas de que os não ditos trazem as marcas do enunciado “eu estou vivo”. 

Sob condição da carta não sair ou entrar do campo de concentração ou sanatório, esta teria que 

atender as normas disciplinares estabelecidas pelo regime nessa cena discursiva. O contato entre 

Ulli e Rudi só poderia ser por correspondência. Esse silencio a qual o enunciador se refere no 

recorte seis – cura do silêncio – dialoga interdiscursivamente com as normas estabelecidas para 

os campos de concentração, onde a censura o impedia de falar. Usava-se a respectiva norma 

disciplinar: Sprecherlaubnis und Besuche von Häftlingen im Lager sind grundsätzlich nicht 

gestattet (É absolutamente proibido falar com prisioneiros no campo e a sua visita).  

Sendo assim, os sanatórios – sob a égide no medo e da censura – mantinham as mesmas 

regras. Este fato é justificável pelo fato do médico administrador do Sanatório Sonnenfelds, Dr. 

Karl Reichel, incinerar grande parte do acervo do Sanatório. Felizmente, as últimas cartas desse 

sanatório que funcionou durante a Segunda Grande Guerra estão em meu arquivo particular.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em nosso trabalho, buscamos compreender como o poder se deu no âmbito do regime 

nazista da segunda grande guerra. Evidenciamos que o a ideologia imposta não só foi 

responsável pela segregação, separação, exclusão num sanatório, mas também por um controle 

rigoroso dos discursos. Este controle era feito por meio do estabelecimento de regras de conduta 

que avaliavam o que podia ser ou não dito através da troca de correspondências entre pacientes 

do Sanatório Sonnenfelds.  

O silenciamento produzido pela censura levou a um processo de produção de sentidos 

silenciados. É um processo que trabalha a divisão entre o não-dizer e o dizer, que impedem o 



 

 

P
ág

in
a2

3
5

 

sujeito e a sociedade de trabalharem o movimento de identidade e de elaborarem historicamente 

os sentidos. O silêncio intervém, portanto, na formação e no movimento dos sentidos e disso 

decorre, também, a ligação do não-dizer à história e à ideologia. 

Por outro lado, a resistência passa a trabalhar na mesma região da censura, jogando com 

as palavras do contexto hegemônico para re-significá-las. Por exemplo, no contexto da segunda 

guerra mundial, as fontes bibliográficas e registros de memórias são as bases de sustentação e 

resistência ao regime. 

Através do percurso histórico em relação às manifestações do poder, do regime de 

controle e proibição, percebemos na análise do fragmento nas cartas produzida no Sanatório 

que os sujeitos internados eram submetidos a dizer não o que queriam, mas a produção de 

discursos que silenciasse as verdadeiras condições as quais passavam todos os dias. Esta carta 

aparentemente queimada pelo médico e proprietário Karl Reichel revela que há muito mais para 

ser investigado e desmitificado no que tange as produções epistolares da Segunda Guerra 

Mundial. O primeiro passo dado, ainda que inicial, foi compreender como dentro como o poder 

de um aparelho de Estado o discurso é controlado e o seu não cumprimento acarretaria a 

interdição discursiva dos documentos.  
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O INTERDISCURSO PRESENTE NA OBRA MORIR BAJO TU CIELO DE JUAN 

MANUEL DE PRADA 

 

Ivoneide Aires Alves do Rego 
Doutoranda em Letras/PPGL/CAPF/UERN 

 

RESUMO 

 
Este trabalho faz uma breve contextualização da obra Morir bajo tu cielo de Juan Manoel de Padra, 

autor espanhol que retrata nessa obra o contexto da independência das Filipinas, da Espanha, em 1898. 

É um romance fortemente histórico, filosófico e cosmológico, que conta a história de um grupo de 

soldados espanhóis que lutam até à morte tentando impedir a independência das Filipinas. O romance é 

marcado por diferentes passagens que permitem que perceber o entrelaçamento do discurso narrativo 

literário com o discurso religioso. O estudo leva em conta os conceitos teóricos oriundos da Análise do 

Discurso sobre interdiscurso, presentes em Fiorin (2008), Maingueneau (2008), Fernandes (2005), 

Orlandi (2007), noções sobre discurso literário e discurso religioso por Maingueneau (2018). O estudo 

faz uma análise exploratória da obra detendo-se na seção primeira parte do romance em questão, ao 

apresentar recortes da obra que mostram exemplos de discurso literário, bem como do discurso religioso, 

o qual articula relações de fé com as preocupações cosmológicas humanas ligadas aos fatos narrados na 

primeira parte do romance. Os resultados nos revelam uma obra histórica, uma novela baseada em fatos 

reais que nos instiga a pensar sobre as questões existenciais humanas e os dogmas da religião cristã, 

tudo eminentemente marcado pela interdiscursividade, num jogo de linguagem que nos faz refletir sobre 

a palavra e a capacidade humana de produzir discursos a partir das experiências linguísticas já existentes. 

 

Palavras-chave: Discurso. Discurso literário. Interdiscurso. Discurso religioso. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A obra Morir bajo tu cielo de Juan Manoel de Prada é um marco na carreira do autor, 

que nos apresenta uma narrativa rica em detalhes que caracterizam tanto os personagens como 

o ambiente no qual ocorrem a história. Essa caracterização detalhada nos permite mergulhar na 

trama e visualizá-la como se fizéssemos parte da narrativa, e sentirmos todas as mesmas 

emoções de seus personagens. Bem como, as inquietações emocionais e pessoais que se 

mostram nos monólogos reflexivos do personagem Teodorico Novicio, inquietações essas que 

são perpassadas por reflexões filosóficas e de valores morais, religiosos e existenciais que 

permeiam a vida humana. 

Foi pensando na compreensão e reflexão dessas inquietações que surgiu o interesse em 

estudar e analisar a obra Morir bajo tu cielo, esse trabalho representa um pontapé inicial nesses 

estudos, considerando que a obra é objeto de estudo e análise de uma tese de doutorado em 

andamento. Para começar esse trabalho de análise partiu-se da necessidade de conhecer e 

contextualizar a obra, considerando o contexto de publicação, o tema, o enredo, o autor, e uma 

breve exposição dos conceitos teóricos acerca das concepções filosóficas, questões existenciais, 
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das relações entre o ser humano e suas questões de fé que moldam o seu caráter e sua percepção 

existencial, e ainda revelam uma linguagem autoral eminentemente dialógica e polifônica.  

Para tal compreensão desses conceitos buscamos os pressupostos teóricos de 

Maingueneau (2008, 2018), Bezerra (2008). Como procedimento metodológico foi feito um 

recorte da obra, e para efeitos de apresentação e análise nos delimitamos ao Prólogo da obra 

que contextualiza os fatos ocorridos na narrativa em outubro de 1897. Nessa parte introdutória 

da obra Morir bajo tu cielo, encontramos a apresentação de dois personagens principais 

Teodorico Novicio e Sor Lucía, assim como a ambientação do enredo da obra.  

Em 24 páginas de prólogo o autor já desperta no leitor o interesse em querer desvendar 

toda a história que envolve esses dois personagens bem como, o destino da população da cidade 

de Baler. Considerando que a obra é baseada em fatos reais, os últimos homens que morreram 

tentando impedir a independência das Filipinas da Espanha, há uma série de personagens que 

compõem a narrativa e dão vida a pensamentos e ações que nos fazem refletir sobre vida, morte 

e existência, resultando em um texto que nos faz ponderar a respeito de temas que preocupam 

a humanidade há tempos e por isso, também nos faz pensar em discursos já ditos, reelaborados 

e imbricados nas questões discutidas sobre a linguagem no decorrer dos tempos.  

A análise exploratória procurou dar conta de expor os primeiros traços desses 

pensamentos e reflexões realizadas, inicialmente e principalmente por Teodorico Novicio, um 

“soldado” filipino que sonhava em “livrar” sua terra dos castilas. As inquietações pessoais de 

Novicio são uma mistura de vários elementos pessoais, convicções religiosas, desejos sexuais, 

valores morais e éticos que entram em conflito com a necessidade do que fazer como soldado 

e do que ele acredita que deva ser feito como homem de bem.  

Em suma, Morir bajo tu cielo é um romance histórico por se basear na independência 

das Filipinas da Espanha em 1898, é também um romance cosmológico por apresentar uma 

visão do cosmo humano, o destino último do homem, vida e morte, existência, é ainda um 

romance filosófico por apresentar conceitos ligados ao tomismo – a filosofia do SER, inspirada 

na Fé articulado com a teologia científica, e ainda, metafórico por apresentar diversas reflexões 

envoltas em metáforas, no entanto, este último conceito não será abordado nesse trabalho por 

conta da limitação temática e delineamento analítico metodológico.  

Assim sendo, para uma melhor compreensão desse trabalho, dividimos o relato da 

pesquisa em três partes, as Considerações Iniciais que ora apresenta o trabalho, O resumo 

teórico: discurso, discurso literário, interdiscurso, dialogismo e polifonia, que faz uma breve 

descrição dos conceitos linguísticos e filosóficos que norteiam a pesquisa, e A contextualização 

da obra Morir bajo tu cielo, que traz uma breve biografia do autor, o enredo e os recortes que 
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ilustram a teoria de base e dão sustentação à hipótese que norteia a pesquisa: o interdiscurso e 

a polifonia que se fazem presentes na obra Morir Bajo tu Cielo. 

 

2 RESUMO TEÓRICO: DISCURSO, DISCURSO LITERÁRIO, INTERDISCURSO, 

RELIGIÃO E COSMOLOGIA, INDAGAÇÕES PRIMEIRAS 

 

Considerando o formato do trabalho, um artigo, com número limitado de páginas foi 

considerada apresentação sumária dos conceitos de forma objetiva dos temas elencados acima, 

mas de forma a compreender o entrelaçamento dessas teorias que guiam a análise proposta para 

a pesquisa. 

 

2.1 Discurso  

 

O homem, com sua capacidade de utilizar-se da linguagem como meio de expressão, 

reflete através dos discursos o mundo à sua volta, sua relação com ele e com os outros homens. 

Esses discursos podem variar em função de fatores extralinguísticos que influenciam 

diretamente na sua produção, como o contexto histórico-social no qual seus produtores e 

interlocutores encontram-se inseridos, suas concepções da realidade, de mundo e de linguagem, 

uma vez que todos esses fatores compõem o contexto específico de uso da língua. 

O conceito de discurso varia de acordo com o modo de analisar a linguagem e os 

próprios discursos, vindo a designar uma unidade linguística que se constitui a partir de uma 

sucessão de frases, como também pode variar de acordo com a maneira pela qual o colocamos 

em oposição ao conceito de língua, dando ao discurso um conceito de orientação sociológica 

ou psicológica. 

Fernandes (2005, p. 24) vai nos dizer que: “discurso não é língua e nem a fala, mas, 

como uma exterioridade, implica-as para sua existência material; realiza-se, então, por meio de 

uma materialidade linguística, cuja possibilidade firma-se em um, ou vários sistemas 

(linguísticos e/ ou semióticos) estruturalmente elaborados”.  

Em outras palavras, o que o autor quer nos fazer entender passa pela ideia de que não 

podemos confundir discurso com fala e linguagem, o discurso é uma materialidade, um produto 

da interação humana, eminentemente sofre interferência das relações sociais, históricas e 

culturais, além das características individuais dos sujeitos que o proferem. Por isso, a depender 

do processo interativo e de relações de uso da linguagem, podemos dizer que há vários tipos de 

discurso, discurso religioso, discurso literário, discurso teológico, discurso de posse, discurso 
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de formatura, de despedida discurso jurídico, etc, mas é sobre o discurso literário que nos 

detemos nesse trabalho.  

 

2.2 Discurso literário  

 

A literatura é capaz de representar o mundo, ou melhor, reapresentá-lo, desordená-lo. A 

mimesis é um dos processos mais básicos do fazer artístico, mas também um dos mais 

complexos. [...] a literatura resiste à semelhança direta com a vida, porém, ao mesmo tempo, 

toma essa semelhança como objeto de desejo e necessita dessa infinita e impossível relação de 

similitude com a vida (GAMA-KHALIL, 2010, p. 220-221).  

O discurso literário segundo Maingueneau (2018, p. 41-43) implica em compreender o 

discurso a partir dos seguintes pontos: o discurso supõe uma organização transfrástica; o 

discurso supõe uma forma de ação; o discurso é interativo; o discurso é orientado; o discurso é 

contextualizado; o discurso é assumido ´por um sujeito; o discurso é regido por normas; o 

discurso é considerado no âmbito do interdiscurso, é justamente no âmbito do interdiscurso que 

se dá a realização deste estudo e nos delimitaremos mais adiante. 

Primeiramente é preciso entender o conceito de discurso literário defendido por 

Maingueneau (2008), o qual defende a ideia de discurso literário como discurso constituinte. 

Segundo Maingueneau (2018, p. 60)  

 

O discurso literário não é isolado, ainda que tenha sua especificidade: ele 

participa de um plano determinado da produção verbal, o dos discursos 

constituintes, categoria que permite melhor apreender as relações entre 

literatura e filosofia, literatura e religião, literatura e mito, literatura e ciência 

(MAINGUENEAU, 2018, p. 60, grifos do autor). 

 

Maingueneau (2018) exemplifica o conceito de discursos constituintes usando o 

exemplo do jornalista versus a fonte de informações, para escrever sobre o tema de seus artigos, 

o jornalista recorre à ajuda de autoridades sobre o tema, o cientista, o teólogo, o escritor, o 

filósofo, no entanto o contrário não se realiza, o filósofo não precisa do discurso e autoridade 

do jornalista para dar autenticidade a seus discursos, o discurso filosófico por si só em sua 

especificidade se autolegitima.  

O mesmo acontece com o discurso literário que permite a criação de um universo único, 

ao mesmo tempo paralelo e real, onde os personagens e os discursos que circulam ganham 

legitimidade dentro daquele universo. “A obra literária constrói as condições de sua própria 
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legitimidade ao propor um universo de sentido e oferecer categorias sensíveis para um mundo 

possível” (MAINGUENEAU, 2018, p. 65). 

O discurso literário nesse caso é um discurso de onde emergem diferentes vozes que 

atravessam e ao mesmo tempo são atravessadas por outros discursos. Que nascem de uma 

realidade e ao mesmo tempo a refrata, por isso é também um discurso polifônico e dialógico, 

que evoca a interação nao apenas entre o autor e leitor através do texto, mas uma interelação 

mais ampla entre o autor e o texto, o texto e os personagens, os personagens e o leitor, o texto 

e o leitor e assim por diante, possibilitando uma multiplicidade de relações. 

 

2.3 Interdiscurso ou dialogismo? 

 

Fernandes (2005, p. 61) irá nos dizer que interdiscurso compreende a “presença de 

diferentes discursos, oriundos de diferentes lugares sociais, entrelaçados no interior de uma 

formação discursiva. Diferentes discursos entrecruzados constitutivos de uma formação 

discursiva dada”. Com isso o fato de que já tem uma formação discursiva que sustenta a 

possibilidade de todo um dizer, é fundamental para entender o funcionamento do discurso.  

Com isso entendemos que há uma relação entre o já dito e o que se está dizendo, nos 

referimos sobre o interdiscurso e o intradiscurso, ou seja, entre a constituição do sentido e sua 

formulação, o interdiscurso representa o eixo vertical de onde tiramos todos os dizeres já ditos 

e esquecidos em uma estratificação de enunciados, e que no seu conjunto representa o dizível. 

Desta forma, podemos encontrar a presença de diferentes discursos, proveniente de 

vários momentos da história e de diferentes lugares sociais,  

 
Mesclando no interior de uma formação discursiva se apresenta em nossos 

discursos. Quando fazemos uma análise das relações que se estabelecem entre 

os processos discursivos e o exterior, assim desenvolvendo a noção de 

interdiscurso como a invasão de que a um além, ou seja, a exterioridade e 

anterior de uma formação discursiva, que chega para constituí-la 

(FERNANDES, 2005, p. 49). 

 

O interdiscurso é também pensado como fonte de memória, em que sua proposta é tratar 

do estatuto social da memória como condição de funcionamento discursivo no processo de 

construção e materialidade discursiva.  

Bakhtin não irá adotar essa mesma nomenclatura para falar de interdiscurso, para seus 

estudos é adotado o conceito de dialogismo para tratar dos discursos. Vale salientar conforme 

Fiorin (2008, p. 166) que não se pode confundir a concepção dialógica baktiniana com o diálogo 
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face a face, antes o dialogismo trata do “diálogo entre discursos”. Um discurso não existe 

isoladamente, nem nasce sem um precedente que o motive a surgir, assim como, os discursos 

não são neutros, sempre estão carregados por diferentes aspectos que os condicionarão à 

relatividade, pois, é preciso entender os discursos mediante as condições de produção, a 

historicidade dos sujeitos que os proferem, a ideologia que traspassa esses discursos, as relações 

de poder, entre outros aspectos que interferem na produção, materialização, circulação e 

construção de sentidos dos discursos.  

Os discursos não são construídos no vácuo, nem fora das relações entre os sujeitos e 

destes para com o mundo que os cerca. O discurso quando construído e materializado evoca 

uma resposta no interlocutor, ou ainda dentro do próprio discurso proferido, daí a ideia de 

diálogo entre os discursos. Outro conceito atrelado ao dialogismo baktiniano diz respeito à 

polifonia, ela se configura de acordo com Bezerra (2008, p. 194): 

 
[...] pela convivência e pela interação, em um mesmo espaço do romance, de 

uma multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis, vozes 

plenivalentes, e consciências equipolentes todas representantes de um 

determinado universo e marcadas pelas peculiaridades desse universo. Essas 

vozes e consciências não são objeto do discurso do autor, são sujeitos de seus 

próprios discursos (BEZERRA, 2008, p. 194).   

 

Significa dizer que, dentro do universo literário há diferentes vozes que emergem do 

texto, a voz do autor, do narrador, do leitor, dos personagens do texto dentro de um universo 

que espelha uma realidade única dentro do texto literário. É o que explica Bezerra quando fala 

sobre o perfil do autor do romance polifônico:   

 
O autor do romance polifônico não define as personagens e suas consciências 

à revelia das próprias personagens, mas deixa que elas mesmas se definam no 

diálogo com outros sujeitos-consciências, pois as sente ao seu lado e à sua 

frente como “consciências equipolentes dos outros, tão infinitas e 

inconclusíveis” como a dele autor (BEZERRA, 2008, p. 195). 

 

O romance polifônico apresenta características que permitem estudar e compreender o 

texto literário para além da ficção. Os personagens e suas consciências, são entendidos como 

elementos que constituem um mundo próprio que permite imbricar-se com o mundo rela por 

meio da construção de sentido e espelhamento das interações entre os sujeitos no mundo real, 

é a arte literária que imita a vida e, às vezes, imita a arte.  

Compreender essa multiplicidade de vozes imbricadas no romance polifônico é parte 

inerente da realização desse trabalho, e para tanto elegemos a obra Morir Bajo tu Cielo de Juan 
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Manoel de Prada, mas por questões de delimitação metodológica e de estudo nos detemos em 

uma análise parcial, dando prioridade ao prefácio do romance objeto de estudo.  

 

2.4 Discurso religioso 

 

O discurso religioso é um discurso especificamente ligado às práticas de culto e crença 

em entidades religiosas, entre outras práticas discursivas que está presente no discurso religioso, 

podemos encontrar valores morais e éticos, através dos quais também são transmitidos os 

ensinamentos que são passados por gerações, ou seja, é através do discurso religioso que esses 

valores são passados por meio de regras e/ou normas de convivência e aceitação do sagrado 

para cada grupo religioso e consequentemente social. 

A relevância e autenticidade do discurso religioso é incontestável, o que afeta a 

sociedade fazendo com que se modifiquem condutas, valores morais e éticos, certificando o 

respeito às instituições religiosas, cultos e festividades, dogmas e objetos sacros. A religião tem 

seu papel na sociedade, e é dentro dela que o homem vive buscando respostas para todas a suas 

dúvidas existenciais e não respondidas pela ciência e experiências vivenciadas.  

No entanto, cabe salientar que há uma distinção que caracteriza o discurso religioso e 

que o difere de discurso teológico, o qual também está atrelado ao discurso religioso, quanto a 

isso Fanti (2012, p. 55) nos esclarece que:  

O discurso teológico é definido como aquele em que há a compreensão ampla de Deus, 

a fé é sua propriedade fundamental, que constitui as provas religiosas, dogmáticas, do referente 

que é Deus. O discurso religioso difere do discurso teológico nos mecanismos formais que 

explicitam seu funcionamento, em suas marcas linguísticas e em suas condições de produção. 

Enquanto a propriedade fundamental do discurso teológico é a fé; a do discurso religioso é a 

ritualização. 

É o discurso religioso que acaba desfrutando do discurso teológico para que tenha 

reconhecimento no seu parecer e garantir a aprovação de seus co-enunciadores, ou seja, o 

discurso religioso e discurso teológico são entrelaçados pela mesma essência, todavia se 

diferem em aspectos simples, enquanto o primeiro considera os ritos, o segundo se preocupa 

com as questões relacionadas à fé em Deus.  

É justamente sobre essas questões ligadas à fé em Deus e os ritos da igreja entrelaçados, 

e, presentes na obra Morir Bajo tu cielo que se trata essa pesquisa, todavia, vamos primeiro 

conhecer um pouco sobre o autor e a obra. 
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3 O AUTOR  

 

Juan Manuel de Prada nasceu em Baracaldo (Vizcaya) en 1970. Ainda pequeno seus 

país voltaram à terra natal Zamora, onde Juan Manuel pasaría sua infância e adolescencia. Em 

diversos artigos e entrevistas Juan Manuel de Prada destacou a importância que aqueles anos 

de formação teve a figura de seu avô, que le ensinaria a ler e escrever ainda na infancia antes 

mesmo de ir à escola.  Com seu avó costumava ir à biblioteca pública de Zamora quase todos 

os dias, enquanto seu avô lia o jornal Juan Manuel começou a despertar seu gosto por literatura.   

Aos dezesseis anos, Juana Manoel escreveu seu primeiro conto El diablo de los destellos 

de nácar, inspirado em uma excursão na companhia do avô. Mais tarde ele termina o curso de 

Direito na Universidade de Salamanca, contudo, nunca exerceu a profissão.  

Sua aparição no panorama literário e editorial español se aconteceu em 1995 com a obra 

intitulada. Coños, curioso e inclassificável livro de explicações, a metade do caminho entre a 

prosa lírica e a escrita automática. No mesmo ano de 1995, Juan Manuel de Prada publicará a 

coleção de contos intitulada El silencio del patinador, onde reune alguns dos relatos escritos na 

juventude. A obra tambén foi traduzida para varios idiomas, como o francés, o italiano, o 

alemão e o português.  

Em 1997, sua novela La tempestad se lança com o Premio Planeta e leva o autor a um 

grande público. Em 2014, publica uma novela cujo título es Morir bajo tu cielo, novela que foi 

considerada pela crítica como a melhor das novelas do autor até esse momento, apesar da 

publicação de Mirlo blanco, cisne negro em 2016, esta última foi considerada pela crítica a 

novela mais pessoal do autor, um ajuste de contas com o mundo literário e consigo mesmo. 

 

4 A OBRA 

 

Em 1898 um destacamento espanhol, chamado “Os últimos das Filipinas”, resiste ao 

cerco do povo de Baler, os quais, descontentes com a situação do país como colônia da Espanha, 

saem às ruas para lutar pela independencia. Este fato real é o cenário escolhido por Juan Manuel 

de Prada para narrar uma ficção histórica extraordinariamente documentada e hábilmente 

escrita onde existem personagens reais da época com uma galería de personagens fictícios que 

poderiam ter existido perfeitamente. Morir bajo tu cielo relata as aventuras e as batalhas épicas, 

tanto físicas quanto dialéticas, dos que enfrentram o conflito armado nas ruas durante a guerra 

pela independêcia.  
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O cenário de uma lenda para uma história de lendas, um relato sobre uma mulher 

excpecional e sobre o amor, a amizade, o valor, o sacrifício na época mais convulsa da história 

espanhola moderna.  

 

4.1 O entrelaçamento do discurso religioso e cosmológico na obra: a polifonía e o 

dialogismo  

 

A obra é dividida em três partes: Prólogo – outubro de 1897, Primeira parte – janeiro de 

1898, segunda parte – fevereiro a abril de 1898, terceira parte – maio de 1898 a junho de 1899. 

Nosso estudo se dá mais precisamente no Prólogo da obra, por conta dos estudos preliminares 

sobre a temática e delimitação do trabalho proposto.  

Do Prólogo, forma retirados 07 fragmentos discursivos para exemplificar os conceitos 

de polifonia, dialogismo e entrelaçamento discursivo entre o discurso religioso e discurso 

literário. 

 

Fragmento 01 – Novicio sabía que esto paraíso en la tierra o democracia beatífica era una quimera. 

 

Fragmento 02 – Novicio pensó que era un despropósito que una mujer sí hubiese consagrado a una vocación de 

dudoso propósito, en lugar de dejarse disputar por los hombres.  

 

Fragmento 03 – Novicio en su rechazo casi instintivo de la religión, había caracterizado a los católicos según 

unos cuantos estereotipos archisabidos: el fraile suntuoso e hipocritón, zampatortas y lascivo; la beata sublima su 

furor uterino repartiendo su devoción entre todos los santos, […] la monja bigoduta y pasivamente bestial, que 

obedece sin rechazar las consignas del obispo e de la madre superiora como un autómata, mientras se atiborra de 

dulces y avemarías… 

 

Fragmento 04 – Pero aquella maldita monja, o hermana, o lo que demonios fuera, no casaba en ninguno de 

aquellos estereotipos […] lo que le provocaba una incomodidad o quemazón creciente. 

 

Fragmento 05 – situaciones peregrinas en las que actuaba como protector de sor Lucía. Esto último era lo que 

más lo encabronaba, porque él no creía en los ángeles. ¿O es que, en el fondo, sí creía? 

 

Fragmento 06 – Pero viéndolos arrastrarse por el barro, desmadejados como monigotes mientras se vacían de 

sangre, Novicio se avergonzó de sí mismo y de la causa que promovía, que reclamaba sacrificios de vidas a cambio 

de recompensas improbables, tal vez inexistentes.  

 

Fragmento 07 – El resplandor de las llamas transparentaba la silueta de sor Lucía bajo el camisón de lino. Novicio 

cerró los ojos, demasiado débil por la hemorragia o demasiado conturbado por l visón apenas presentida de aquel 

cuerpo que hubiese deseado sostener entre sus brazos, para protegerlo de todo mal. 

 

PRADA, J. M. Morir bajo tu cielo. BAJAEPUB, España, 2014. 

 

Teodorico Novicio é o personagem principal homem forte, mas tosco que não aprendeu 

das letras, tudo que sabem provêm das experiências na mata, não usa armas de fogo tendo 

preferencia pelo arco e flecha. Ele sente o despertar da paixão pela irmã Lucía, uma mulher a 
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serviço da igreja que ainda não foi consagrada freira, mas, andava em missões religiosas na 

cidade de Baler.  

Novicio recebe a alcunha de proteger as irmãs durante o conflito armado, porém ele não 

tinha fé na igreja, não era homem religioso e o pouco contato que teve com a igreja, o fez 

enxergar os aspectos negativos daqueles que viviam a serviço da igreja, como ele descreve no 

Fragemento 03 os estereotipos da madre superiora, do padre que se alimenta das hóstias, das 

beatas que frequentam a igreja. Os estereotipos nos fazem pensar e “entrar” na mente de 

Teodorico Novicio e entender e visualizar exatamente a caricatura que ele faz sobre os 

“representantes” da igreja. É o personagem que faz emergir a partir da leitura de seu pensamento 

uma voz de crítica às mazelas da igreja católica e às pessoas que vivem dentro das igrejas 

envolvidas nos serviços religiosos.  

A leitura do fragmento 02 nos induz a refletir sobre a concepção do personagem 

Teodorico a respeito do papel da mulher na sociedade, assim como do despertar de seus desejos 

sexuais pelo sexo oposto que é irmã Lucía, a pesar de ser uma mulher a serviço de Deus, ele a 

vê como mulher capaz de despertar desejos, principalmente quando ele afirma que ela deveria 

se deixar disputar pelos homens. Na concepção de Teodirico, Lucía estava desperdiçando a 

beleza estando trabalhando na igreja meio àquele conflito de guerra.  

Inconsciente de seu papel de mulher desejada por Teodorico, Lucía seguía inocente do 

que se passava com seu protetor. Teodorico passa todo o tempo refletindo e se questionando 

sobre a importância de cumprir com a palabra dada, que era proteger a irmã Lucia, e ao mesmo 

tempo seus sentimentos mais profundos são expostos ao leitor na narrativa, ao entendermos que 

o persongem está em constante conflito emocional, moral, ético e religioso, sem saber como 

tratar a irmã Lucía, quem, segundo Teodorico, deveria se encaixar nos esteriótipos que ele 

conhecia sobre a igreja.  

De qualquer forma, não eram apenas os conflitos religiosos que povoavam a mente de 

Teodorico, o personagem principal é cheio de conflitos pessoais, éticos, morais, religiosos, 

existenciais que colocam sempre em dúvida a fé na religião e a vontade de deixar os instintos 

naturais prevalecer frente às regras da moral e dos bons costumes.  

Em todo o texto do Prólogo, percebe-se as vozes que permeiam o discurso literário 

construido pelo autor, que reflete uma realidade e remete a um universo próprio, que é o texto 

literário. As diversas vozes que emanam do texto da obra, dialoga com nossos conflitos pessoais 

nos vemos em Teodorico Novicio, nos vemos em irmã Lucía como pessoas que de fato existem 

na vida real e convivem com conflitos semelhantes.  
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O dialogismo presente na obra também nos faz compreender o romance, dialogar com 

o enredo, com os personagens, sentir o calor da floresta onde se escondem os rebeldes do 

conflito armado. Nos convoca a fazer parte da trama, lendo-a, pensando sobre ela e vivenciando 

por meio da leitura um mundo real, daqueles que amam, protegem, e também daqueles que 

sofrem com as guerras e conflitos armados.  

 

5 PALAVRAS FINAIS 

 

Paramos por aqui, para não corrermos o risco de ficarmos sem espaço para tentar 

explicar os liames pelos quais o dialogismo e a polifonia se fazem presente na obra em estudo, 

bem como é difícil delimitar as múltiplas possibilidades de construção de sentido que o estudo 

da obra pode nos permitir considerando as teorias do estudo do texto e dos discursos, mais ainda 

as concepções de discurso literário defendida por Maingueneau (2018). Sem deixar de 

mencionar ainda, outros estudiosos e pesquisas contínuas a respeito da linguagem e dos 

discursos a cada dia acrescentam novos métodos, modelos, concepções e teorias a um campo 

já amplo. Pudemos apreender a partir dos conceitos teóricos expostos até aqui, que o discurso 

está relacionado com a linguagem humana, e esta por sua vez, está sempre em movimento visto 

que a linguagem varia no tempo e acompanha também a evolução das sociedades e 

consequentemente dos sujeitos nela inseridos e vice e versa.  

Aqui também não podemos definir um limite ou término para os estudos e concepções 

já apresentados a respeito da linguagem humana através da análise dos discursos materializados 

pelos sujeitos, isso porque, as pesquisas são contínuas, e os resultados podem ser acrescentados 

ou alterados mediante novos resultados.  

Todavia, para encerrarmos é necessário dizer que tomar consciência das teorias que 

permeiam os estudos dos discursos nas mais diversas possibilidades de construção e 

materialização, nos faz entender o que é necessariamente a linguagem e a capacidade humana 

de uso desse potencial para fazer surgir universos reais e imaginários capazes de se legitimar 

pela existência, em seu próprio espaço de materialização, como é o caso do discurso literário.  
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A INVENÇÃO DE MOREL: UM OLHAR ATRAVÉS DO INTERDISCURSO E DO 

ETHOS DISCURSIVO1 

 

Gerizilda Dantas de Souza 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN/PPGL 

 

RESUMO 
 

O conhecimento é uma das fontes de poder do homem desde os tempos primitivos, uma vez que aquele 

que conhecer determinados assuntos pode se tornar superior e mais forte que outros homens a sua volta. 

Mas, da mesma forma que o conhecimento torna o homem um ser de poder, ele também o torna um ser 

frágil e fácil de dominar, uma vez que, nos dias atuais, principalmente, a sociedade moderna vive cega 

pela busca da aprendizagem, de dominar novas ideias, pesquisas e projetos, muitas vezes fazendo outros 

e se tornando refém dessa busca. Pensando nisso, buscamos com esse trabalho analisar a figura do 

personagem Morel presente na obra A invenção de Morel, do autor argentino Adolfo Bioy Casares, 

como representante do homem moderno prisioneiro de uma armadilha criada por ele próprio, através de 

seu conhecimento e ambição. Nesse viés, utilizamos os postulados acerca do discurso literário, o ethos 

discursivo e o interdiscurso presentes nos estudos de Dominique Maingueneau, reforçados pelos 

postulados da Análise do Discurso de Orientação Francesa. Analisamos fragmentos da obra de Casares 

em que o personagem é apresentado ou se manifesta como forma de demonstrar a dualidade da sua 

personalidade, ou seja, ora ele é apresentado como um grande inventor, ora como um ser cruel por criar 

uma armadilha para ele e para seus amigos, condenando todos a uma vida de acorrentados e meras 

projeções.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Maingueneau. Discurso Literário. Platão. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde os tempos das cavernas, com os primeiros seres humanos, o conhecimento 

representa uma forma de adquirir poder. Hoje, na sociedade moderna, isso está cada vez mais 

claro, afinal, aquele que possui conhecimento, também possui modos de dominar os seus 

companheiros. Muitos podem achar a palavra dominar exagerada, mas se analisarmos os fatos 

históricos, veremos que o homem é essencialmente um ser ambicioso, que não mede esforços 

para conquistar o que deseja e que usa da tríade: conhecimento – dinheiro – influência social, 

para subjugar aqueles que estão a sua volta.  Ao passo que evolui, ele também regride, esse 

paradoxo é comprovado através dos eventos históricos que cercam a formação do ser humano 

como sujeito.  

Utilizando a expressão popular de que “nem tudo são flores”, podemos destacar que o 

paradoxo acerca do homem e sua evolução devido a aquisição de conhecimento cobra dele tanto 

                                                             
1 Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL/UERN), na Linha de pesquisa Discurso, Memória e Identidade, para obtenção do título de Mestre. 

Orientação inicial do Prof. Dr. Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho. (In Memoriam).  
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quanto ele cobra dos outros, afinal, não se pode aprisionar alguém, sem que, em contrapartida, 

não se torne um prisioneiro também.  

O homem vive em uma sociedade erguida através de ideologias e hierarquias. O 

aprisionamento através do conhecimento pode se manifestar de várias formas, como, por 

exemplo, através do discurso, de novas invenções e avanços no mercado capitalistas e/ou 

industrial. Encontramos através dos anos discursos que servem como prova de que o homem 

está cada vez mais evoluindo, ao mesmo passo que está regredindo; um exemplo é como autores 

vêm se manifestando tanto filosoficamente, quanto através das artes e literatura para expor, em 

vários espaços discursivos, o processo de aprisionamento que o homem é senhor e submisso.  

Através do método qualitativo, escolhemos o discurso, nesse caso, como apoio para 

discutir acerca de como o homem vem tentando mostrar a crueldade e fragilidade do ser 

humano, expondo que muitas vezes as ideologias e ambições que ele defende acaba se tornando 

motivo de aprisionamento dele e dos que estão a sua volta. Dispomos, por exemplo, há dois mil 

e quinhentos anos atrás o discurso presente na obra A República, de Platão; especificamente, o 

Livro VII, que nos mostra como o homem é frágil sem o conhecimento, e aquele que o busca 

acaba se tornando uma vítima dos que são presos à ideologias e falsas verdades. Platão busca 

fazer o homem compreender os desafios e a importância da saída de um mundo sombrio e cego, 

em que o conhecimento é a sua única chave para abrir as correntes que o prende em uma 

caverna. No ano de 1940, o autor argentino Adolfo Bioy Casares, escreve o livro A invenção 

de Morel, que utilizaremos como produto para a coleta dos dados de análise da nossa pesquisa 

e que apresenta o homem novamente preso, mas dessa vez por causa do mau uso do 

conhecimento que possui. Temos, então, por objetivo analisar a figura do personagem Morel 

presente na obra de Casares como representante do homem moderno prisioneiro de uma 

armadilha criada por ele próprio, através de seu conhecimento e ambição.   

Para respaldar teoricamente nossa pesquisa, utilizaremos os estudos da Análise do 

Discurso Francesa (AD); em específico, as contribuições de Dominique Maingueneau em 

relação à Análise do Discurso Literário e as categorias de análise Interdiscurso e Ethos 

Discursivo. Temos como perguntas que regem nossa pesquisa: a) como o discurso presente no 

Livro VII, de Platão foi reconfigurado na obra A invenção de Morel? B) Qual o ethos discursivo 

apresentado do personagem Morel, na obra de Casares?  

O corpus é constituído por dois fragmentos da obra em que Morel aparece falando sobre 

o poder e a extensão do seu conhecimento, tendo como categorias para analisar esse excerto o 

interdiscurso e o ethos discursivo. Escolhemos esse personagem pelo paradoxo acerca do 

conhecimento e sua relação com as escolhas de liberdade e aprisionamento do homem, em que 
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ele representa aquele que constrói uma caverna, sendo senhor e prisioneiro da sua invenção e 

de sua erudição.  

Nosso trabalho está dividido da seguinte maneira: após essas considerações iniciais, 

apresentamos o tópico sobre a obra de Casares, para contextualizar o leitor acerca do corpus 

escolhido; posteriormente, breve apresentação sobre o Mito da Caverna, de Platão; em seguida 

fazemos uma discussão teórica sobre a Análise do Discurso Francesa e os estudos de 

Maingueneau nessa disciplina da Linguística; como penúltimo ponto do trabalho, apresentamos 

nossas análises; por fim, nossas conclusões acerca da reatualização do discurso de Platão e o 

ethos do personagem Morel.  

 

2 A INVENÇÃO DE MOREL: ROMANCE UTÓPICO DE CASARES 

 

A invenção de Morel é uma das maiores obras da literatura argentina, descrita por Jorge 

Luis Borges2 como perfeita, o livro publicado em 1940 por Adolfo Bioy Casares mostra o 

homem em um dilema paradoxal: auto exilar-se em uma ilha abandonada para não ser preso 

pelas autoridades judiciais do seu país. O paradoxo se encontra na ideia de liberdade, uma vez 

que para ser livre, o personagem principal tem que se tornar um “prisioneiro” em uma terra de 

ninguém, sem convívio ou atividades sociais. Além disso, o autor nos mostra um segundo 

personagem de nome Morel, que se destaca tanto quanto o Fugitivo3, personagem principal da 

obra. Morel mostra-se como um ser enigmático, que fala através de jogos de palavras, um 

inventor, que foi capaz de criar uma máquina que aprisiona a todos que são expostos a ela. 

Em primeiro momento, o enredo nos mostra um homem, como mencionado 

anteriormente, foragido da justiça, esse decide ir viver numa ilha que continha uma antiga 

profecia de que carregava uma praga, ninguém poderia viver nela, pois morreria com a doença 

que lá está localizada. Mesmo correndo o risco de ser vítima da praga dessa ilha, o Fugitivo vai 

auto exilar-se nela. Desse momento em diante somos, enquanto leitores, levados a questionar 

os fatos apresentados por Casares, uma vez que o Fugitivo dias depois de sua estadia na ilha, 

encontra pessoas vagando por ela, mas o que nos chama a atenção é o fato dele não ser visto 

por essas pessoas, mesmo indo a encontro delas. Assim, somos levados a questionar o que é 

real ou imaginário na narrativa, até onde o personagem é real no sentido de viver aqueles 

                                                             
2 Considerado um dos autores mais influentes do século XX. Sua obra ajudou a disseminar a literatura da 

América Latina por outras partes do mundo. Além de escritor, Borges foi também bibliotecário e professor. Fonte: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Jorge-Luis-Borges/626530. Acesso em: 11 dez. 2019.  
3 Não é apresentado o nome do personagem principal, apenas é caracterizado que ele é um fugitivo da justiça, 

posto isso, batizamos ele de Fugitivo.  

https://escola.britannica.com.br/artigo/literatura-da-Am%C3%A9rica-Latina/603335
https://escola.britannica.com.br/artigo/literatura-da-Am%C3%A9rica-Latina/603335
https://escola.britannica.com.br/artigo/Jorge-Luis-Borges/626530
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acontecimentos. Obtemos respostas quando Morel, um dos moradores do grupo observado pelo 

Fugitivo, reúne seus amigos e confessa ter criado uma máquina que os filma e que perpetua a 

imagem deles, permitindo vida eterna através daquelas imagens; como um filme que repetido 

diversas vezes, os personagens irão sempre repetir as mesmas ações, mas nunca ter consciência 

de que são uma projeção do real, apenas simulacros da realidade, meras sombras projetadas, 

que enganam, aprisionam ao mesmo tempo que são prisioneiras.  

Morel é visto pelo personagem principal como perverso e devasso, capaz de fazer 

monstruosidades para realizar seus desejos. Por fim, Casares nos apresenta o Fugitivo entre o 

impasse de se deixar ser filmado e “viver” eternamente através da projeção que a máquina de 

Morel irá transformá-lo, ou destruir a máquina, destruindo, consequentemente, as projeções e 

evitando que outros sejam enganados como ele foi e como Morel enganou a seus amigos, mas 

fazendo com que Morel e seus companheiros deixem de existir, uma vez que eles são apenas 

sombras da imagem real daquelas pessoas filmadas.  

 

3 O LIVRO VII EM A REPÚBLICA, DE PLATÃO  

 

O Mito da Caverna é uma narrativa com mais de 2.500 anos, em que é apresentada a 

transição do homem do mundo sensível (imperfeito e simulacro do mundo real) ao Mundo das 

Ideias (imutável, perfeito e verdadeiro). Platão, nos apresenta no Mito da Caverna ou Livro VII, 

o homem em sua condição mais frágil, pois encontra-se acorrentados a uma parede, obrigados 

a vê sombras em uma parede, simulações do mundo real, que para eles aquelas sombras já eram 

a própria realidade, assim, o homem está preso, sem conhecimento e submisso a um mundo 

imperfeito e falso.  

Através do diálogo entre Glauco e Sócrates, somos levados a cena de homens algemados 

nas pernas e pescoço desde a infância em uma caverna, condenados a sempre olharem para a 

frente, tinham como iluminação apenas a luz vinda do fogo de uma fogueira atrás de uma 

elevação da caverna a que estavam, através dessa luz, eles viam sombras daqueles que passavam 

em frente a fogueira, permitindo a projeção de suas formas na parede que os prisioneiros eram 

obrigados a observar; até que um dia um deles foi liberto e saiu da caverna, percebendo que o 

mundo ao qual pertence era apenas uma projeção do mundo verdadeiro e que muito se tinha a 

oferecer a ele e aos seus companheiros. Então, o antigo prisioneiro retorna a caverna para contar 

aos antigos companheiros de prisão o que lhe aconteceu, mostrando a eles outra alternativa para 

viver, mas ele é ignorado. 
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Por meio da alegoria da caverna, Platão mostrou como pode ser realizada a caminhada 

do homem até o conhecimento, que essa não é fácil, já que ele terá que passar pela assimilação 

do que é real e irreal a sua volta, os seus olhos estão cegos faz muito tempo, assim, é necessário 

um tempo a voltar a enxergar com clareza. Além disso, o homem tem que enfrentar a cegueira 

daqueles que estão a sua volta, que acreditam que alguém por enxergar algo diferente deles é 

louco.  

 

4 ANÁLISE DO DISCURSO FRANCESA E A TEORIA DE MAINGUENEAU 

 

Desde os primórdios do tempo, a linguagem, seja ela verbal ou não-verbal, é a 

representação da interação do homem com outros ao seu redor, assim, é justificável afirmar que 

esse é o meio mais antigo de comunicação e que através dele as culturas são formadas através 

da linha histórica do tempo. Pensando nisso, alguns estudos foram surgindo a fim de entender 

como o homem vem evoluindo através da linguagem, como ela o transforma e é transformada. 

Dentre esses estudos, temos os que pertencem a área da Linguística e suas ramificações, como 

a Análise do Discurso de orientação francesa, possuindo uma constituição tão heterogênea 

quanto a própria formação da linguagem.  

Ao analisar um discurso, o estudioso busca desmembrar o interior e exterior do sujeito 

que o pronuncia, considerando os fatores que possam ter levado a constituição daquele, como: 

situações sociais, históricas, culturais. São esses fatores que movem os estudiosos a questionar 

e inovar os estudos sobre o discurso, tornando a AD uma disciplina vasta de diálogos e escritos 

sobre o homem e a linguagem que ele constrói. Desse modo, “o interesse especifico da Análise 

do Discurso é apreender o discurso enquanto articulação entre texto e lugares sociais” 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 3), uma das inovações apresentadas pela AD foi considerar o 

discurso dentro de determinado gênero discursivo, ou seja, este é manifestado no meio social, 

através da posição do sujeito nesse espaço.  

Quando a formação histórica da Análise do Discurso (AD) é investigada, alguns 

estudiosos apresentam incógnitas a respeito da sua linha de constituição, uma vez que ela tem 

influência dos estudos do estruturalismo, através da Teoria Saussuriana; marxismo, sendo 

defendido fatores históricos e sociais e da psicanálise, defendendo o indivíduo como criador de 

suas ações; sendo ainda representada por estudiosos renomados da área, como Foucault, 

Pêcheux, Bakhtin, Goffman e Wittengenstein.  

Os estudos relacionados com a AD e sua formação estão ligados a outros estudos, por 

isso, atribuir a ela um único fundador torna-se difícil, pois “seu desenvolvimento implica não 
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apenas uma extensão da linguística, mas também uma reconfiguração do conjunto dos saberes” 

(MAINGUENEAU, 2007, p. 16), considerando o sujeito intrinsecamente ligado ao seu espaço 

sócio-histórico, permitindo a investigação mais vasta da linguagem e a interpretação dos 

enunciados. A Análise do Discurso teve um processo de formação conceitual e evolutivo ao 

passar dos anos, atualmente ela pode ser dividida em três fases distintas: AD1, AD2 e AD3.  

A primeira fase da Análise do Discurso, ou AD1, surgiu na França no ano de 1969 e vai 

até o ano de 1975, através dos estudos de Michel Pêcheux, que tinha como base o discurso 

formado em uma situação especifica, considerando ele homogêneo e pertencente a uma 

composição fechada, em que para o analista o sujeito apenas era um mero repetidor de palavras, 

ou “tinha a ilusão de que era a fonte de seus dizeres, mas na verdade era apenas um reprodutor 

do já-dito” (MAZZOLA, 2009, p. 11). Os discursos escolhidos como objetos de análise eram 

baseados em determinados aspectos, tais como: a sua sequência linguística, os temas aos quais 

ele tem relação no momento em que foi pronunciado, permitindo a análise de apenas uma voz 

no enunciado.  

Na segunda fase, denominada como AD2, o discurso começa a perder a interpretação 

de que é homogêneo e fechado em uma única formação discursiva. Essa fase, que vai de 1975 

até 1980, é apresentada também por Pêcheux, que insere em suas pesquisas estudos de Michel 

Foucault acerca das Formações Discursivas (FD), sendo nesse momento que “inicia-se, então, 

a explosão de conceito de ‘máquina estrutural’, cuja causa é a própria noção de formação 

discursiva” (MAZZOLA, 2009, p. 13, grifo do autor). Através dessa junção de ideias a AD 

passa por uma nova visão que apresenta um discurso mais aberto, ainda que não totalmente fora 

da caixa homogênea a qual foi colocado inicialmente, mas fora o suficiente para mostrar que o 

enunciador tem mais domínio do seu discurso do que apenas ser um repetidor dele.  

No ano de 1980, surgiu a chamada AD3, nela o discurso passa a ser visto totalmente 

pela espera de heterogêneo, formado através de várias formações discursivas e interdiscursos. 

As ideias fechadas, maquinarias apresentadas pelos estudos de Pêcheux são postas de lado, 

dando início a uma nova teoria de constituição do discurso. O discurso passa a ser analisado em 

seu mais completo conteúdo, considerando todas as suas possibilidades de formação: fatores 

históricos, sociais, ideias subjetivas da língua e do sujeito, que se torna a representação de vários 

discursos em apenas um, em outras palavras, uma formação discursiva construída através de 

outras.  

O enunciador passa a ser visto como o capaz de trazer para seu discurso outros discursos, 

são “colocadas, enfim, várias interrogações acerca do sujeito do discurso” (FERNANDES, 

2008, p. 83), adicionando novos significados ao enunciado e saindo da concha de sujeito 
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assujeitado linguisticamente. Nessa nova visão, é reconhecido que o discurso não pode ser 

controlado, uma vez que ele é formado no meio social através de várias vozes e contextos.  

A evolução nos estudos da AD, permitiu que o estudioso Dominique Maingueneau 

apresentasse o que pode ser chamada de quarta fase da AD, com pesquisas datas desde a década 

de 70. O analista, apresenta em seus estudos a tese de o texto e o meio social são inseparáveis, 

mostrando também que “a análise do discurso não tem corpus próprio: ela pode analisar o 

mesmo corpus que outras disciplinas, mas a partir de sua própria abordagem” 

(MAINGUENEAU, 2000, p. 3), da mesma forma que cada área de pesquisa tem sua 

metodologia, a AD tem a sua, partindo dos princípios que possam responder seus objetivos. 

O autor utiliza os estudos da análise do discurso de orientação francesa para apresentar 

a importância dos gêneros na formação de um discurso. Afinal, através de um gênero discursivo 

que é possível entender o propósito do enunciador ao proferir um discurso. A repercussão de 

um discurso pode gerar um novo, porém reatualizado, com novas perspectivas de acordo com 

o sujeito que o reutiliza. Sendo assim, para o autor  

 

[...] O interesse que governa a análise do discurso seria o de apreender o 

discurso como intricação de um texto e de um lugar social, o que significa 

dizer que seu objeto não é nem a organização textual, nem a situação de 

comunicação, mas aquilo que as une por intermédio de um dispositivo de 

enunciação específico (MAINGUENEAU, 2007, p. 19). 

 

Essa união é realizada através do intermédio do sujeito enunciador, que através de seus 

objetivos, ideologias, meio social constrói e reconstrói o discurso, permitindo o entendimento 

e a formação do discurso através dos interesses enunciados. Desse modo, “analisar o discurso 

implica interpretar os sujeitos falando, tendo a produção de sentidos como parte integrante de 

suas atividades sociais” (FERNANDES, 2008, p. 14), a ideia de gêneros do discursos 

apresentada na quarta fase da AD, nos mostra como o sujeito tem um importante papel na sua 

constituição, um outro fator é o discurso literário incluído como objeto de pesquisa, uma vez 

que nele podem ser observadas variadas manifestações na constituição de um discurso, como a 

categoria do interdiscurso, apresentada desde a AD2.  

Ainda sobre as pesquisas desenvolvidas por Maingueneau, temos a apresentação das 

categorias de análise discursiva: cenas enunciativas, interdiscurso e ethos discursivo, capazes 

de apreender e interpretar o discurso e seu enunciador. 
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4.1 Interdiscurso  

 

O interdiscurso é constituído de diversos outros discursos, apresentados em diferentes 

contextos de formação histórica, social, ideológica. Essa categoria de análise serve para que os 

analistas possam entender como os sujeitos constroem uma formação discursiva através de 

outras, adaptando o discurso de acordo com seu objetivo na interação com outros sujeitos. 

Assim, “o interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no qual uma 

formação discursiva é levada [...] a incorporar elementos pré-construídos, produzidos fora dela, 

com eles provocando sua redefinição e redirecionamento” (MAINGUENEAU, 1997, p. 113, 

grifos do autor). O interdiscurso representa a instabilidade das formações discursivas, a forma 

como o sujeito reformula parcial ou totalmente um discurso a partir de outro. Para a 

identificação dessas mudanças no discurso, Maingueneau (1997) nos apresenta a 

heterogeneidade constitutiva e a heterogeneidade mostrada; a primeira, podendo ser 

identificada através das diferentes marcas históricas, ideológicas do sujeito; a segunda, tem a 

presença dos níveis linguísticos e sintáticos do discurso. Além disso, temos para a formação do 

interdiscurso uma tríade, formada por: universo discursivo, campo discursivo e espaço 

discursivo. 

O universo discursivo, é a parte menos útil para os analistas, segundo os estudos de 

Maingueneau (1997), ela representa um conjunto de formações discursivas de todos os tipos, 

onde acaba se tornando finita, mesmo que nunca apreendida em sua totalidade pela AD. Assim, 

o universo discurso abarca as FD, permitindo que se transformem em uma forma estreita de 

outras FD, que são nomeadas como campo discursivo, ou seja, “um conjunto de formações 

discursivas que se encontram em concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região 

determinada do universo discursivo” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 34), é no campo discursivo 

que os discursos podem se construir em concordância com outros discursos/formações 

discursivas, do mesmo modo que podem apontar neutralidade ou discordância com os mesmo, 

uma vez que mesmo presentes em um mesmo campo, os discursos podem se constituir de 

formas particulares. 

Isso nos leva a terceira parte da tríade do interdiscurso, o chamado espaço discursivo, 

um isolamento dos discursos quando não é possível determinar sua interação com outras 

formações discursivas, em que “o analista, diante de seu propósito, julga relevante pôr em 

relação” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 35), permitindo uma análise movida por fatores isolados 

de situações e objetivos específicos fundamentados em fatores sócio-históricos.  
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4.2 Ethos Discursivo 

 

Outra categoria de análise apresentada nos estudos de Maingueneau na construção da 

AD4, é o ethos discursivo, que diverge do ethos apresentado na retórica de Aristóteles. 

Maingueneau apresenta a definição de ethos com algumas características particulares que não 

estão presentes nos estudos do filósofo grego. Na retórica o ethos é construído no momento de 

interação entre sujeitos, que tentam a partir do seu discurso persuadir o outro, passando a ele 

um discurso confiável, uma imagem regida com eloquência e bons fundamentos. Mas, para 

Maingueneau (2008ª), o ethos está ligado além do ato de enunciação: o coenunciador/público 

pode construir o ethos do sujeito antes mesmo dele falar. Um exemplo, é o texto literário 

considerado nas interpretações de Maingueneau acerca do ethos, que defende que é possível 

identificar o sujeito também pela sua escrita.  

Os estudos de Maingueneau permite a noção do ethos associar corpo e discurso, 

associando a formação discursiva até a formação da cena enunciativa gerando um significado 

para o discurso. Assim, “através desse ethos o enunciador se investe de uma identidade e 

confere uma a seu ouvinte/leitor” (MAINGUENEAU, 2000, p. 11, grifo nosso). Através da 

articulação entre corpo e discurso é possível caracterizar o enunciador como fiador do discurso, 

uma vez que ele é a voz que se manifesta nesse último, “a qualidade do ethos remete a um fiador 

que, através desse ethos, proporciona a si mesmo uma identidade em correlação direta com o 

mundo que lhe cabe fazer surgir” (MAINGUENEAU, 2006, p. 278), tendo a função de legitimar 

a si e ao seu discurso.  

A maneira como o enunciador/fiador se porta permite que o coenunciador construa sua 

imagem. Já que a voz do fiador é a chave para adentrar dentro do discurso e as formações 

discursivas a que ele é ramificado.  

No texto literário, ou discurso literário, por exemplo, o ethos é concebido levando em 

consideração a bagagem histórica, psicológica e verbal do autor, para que possa ser construída 

a imagem dele e das personagens colocadas nas páginas de sua obra, em outras palavras, nos 

possibilita compreender qual voz o fiador/autor está dando ao texto/discurso.  

 

5 MOREL: PRISIONEIRO DO CONHECIMENTO  

 

Respaldados nos estudos apresentados nas seções anteriores, analisamos a fala do 

personagem Morel, acerca da presença do interdiscurso, ou seja, a relação do seu discurso com 
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a reatualização do discurso de Platão, no Livro VII, como forma de analisar o ethos discursivo 

de Morel.  

Morel é apresentado na obra de Casares (2016, p. 73) como “mundano homem de 

ciência”, mostra até o homem vai em nome de seus desejos. Em nome de viver ao lado da 

mulher amada, Morel usa do conhecimento que possui para subjugar ela e seus amigos, 

prendendo todos em uma máquina, em que segundo ele “quando terminei o invento ocorreu-

me a ideia, primeiro como um simples tema para a imaginação, depois como um incrível 

projeto, dar perpétua realidade à minha fantasia sentimental...” (CASARES, 2016, p. 72), mas 

acabou que seu invento condenou a todos a viverem em um mundo projetado, fazendo isso por 

meio de aproveitamento da falta de conhecimento dos seus amigos.  

  

Estava decidido a não lhes dizer nada. Assim os pouparia de uma inquietação 

muito natural. Eu teria todos à minha disposição, até o último momento, sem 

rebeliões. [...] Meu abuso consiste em tê-los fotografado sem autorização. É 

claro que não se trata de uma fotografia qualquer; é meu último invento. Nós 

viveremos nessa fotografia, para sempre. Imaginem um cenário que 

representasse completamente nossa vida nestes sete dias. Nós representamos 

Todos os nossos atos ficaram gravados (CASARES, 2016, p. 70).   

 

O fragmento acima nos mostra como o homem é capaz de usar o conhecimento que 

possui para o seu próprio bem-estar. Através do desejo de permanecer eterno ao lado de um 

amor, ele condena a todos que estão a seu redor a viverem em uma prisão, sem demonstrar real 

preocupação com os sentimentos deles e o direito de escolha que possuem. No decorrer da 

história da humanidade, o homem se apresenta como um ser egoísta; seu discurso não 

corresponde com suas atitudes, em outras palavras, seu ethos dito não é o seu ethos mostrado, 

como é definido em Maingueneau (2008a).  

Através do seu discurso, Morel se mostra um homem preocupado, quase arrependido 

das suas ações perante o ato de filmar seus companheiros sem autorização, mas o ethos 

mostrado, através do seu discurso é o de inventor da Caverna, colocando seus amigos 

novamente no mundo sensível, presos agora pela ideologias e desejos de outros. 

 

Tive uma surpresa: depois de muito trabalho [..], deparei-me com pessoas 

reconstituídas que desapareciam se eu desligava o aparelho projetor, viviam 

apenas os momentos transcorridos quando a cena foi tomada e ao termina-los 

voltavam a repeti-los, como se fossem trechos de um disco ou de um filme 

que, ao acabar, recomeçassem, mas que ninguém conseguiria distinguir das 

pessoas vivas (veem-se como que circulando em outro mundo, fortuitamente 

abordado pelo nosso) (CASARES, 2016, p. 76). 
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Morel se transforma no muro entre a liberdade e a prisão dos seus amigos e nas sombras 

que os engana acerca do mundo a sua volta. A relação dos fragmentos acima e do ethos 

construído do personagem, como inventor da prisão dele e de seus companheiros, fazendo todos 

acharem que estão vivendo suas vidas de forma normal, que todos conhecem o mundo a sua 

volta e dominam as suas ações; somos levados ao discurso apresentado por Platão no Livro VII, 

ou Mito da Caverna, especificamente, quando nos deparamos com os discursos “Nós viveremos 

nessa fotografia, para sempre” e “ninguém conseguiria distinguir das pessoas vivas (veem-se 

como que circulando em outro mundo, fortuitamente abordado pelo nosso)” que mostra o que 

o filósofo apresentou, através de Sócrates, no seu discurso: a submissão do homem acorrentado 

a uma parede, obrigado a viver dia após dia naquele mesmo cenário e da mesma maneira, sem 

mudanças no seu modo de viver e ver o mundo, e tudo o que via julgava ser real, acreditava e 

nomeava como parte de um mundo real, sem desconfiar que eram meras sombras projetadas, e 

que eles eram prisioneiros desse mundo projetado.  

A relação dos dois discursos nos mostra como o interdiscurso é possível, em que ele é 

reconfigurado de acordo com a necessidade de comunicação do seu locutor. O ethos de Morel 

mostra o homem moderno sendo o criador de uma prisão tão condenatória quanto a caverna 

apresentada por Platão.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisamos o discurso apresentado na obra A invenção de Morel, especificamente dois 

fragmentos que são apresentados o discurso do personagem Morel, com o objetivo de analisar 

o ethos discursivo dele.  

Constatamos que apesar de apresentar-se como um sujeito preocupado com suas ações, 

o discurso de Morel e sua postura diante os fatos acontecidos revelam que ele é um sujeito 

egoísta, manipulador e capaz de usar seu conhecimento para prender os que estão ao seu redor. 

O ethos mostrado do sujeito revela um inventor, mas mais que isso, um carcereiro e um 

prisioneiro do seu próprio conhecimento, afinal, ele não pode dominar sua máquina e não estava 

preparado para as consequências das suas falhas, Morel se torna uma nova caverna através de 

sua máquina, uma mera projeção do real.  

Chegamos à conclusão que o discurso apresentado na obra e por Morel tem relação com 

o campo discursivo do discurso de Platão, formando um interdiscurso do discurso do filosofo 

acerca do homem e sua prisão no mundo sensível, irreal, prisioneiro de correntes e projeções. 

O interdiscurso funciona como uma reatualização de formações discursivas, em que elas podem 
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ser reconfiguradas total ou até imparcialmente de acordo com o desejo de comunicação de seu 

criador.  

Casares reatualizou o discurso de Platão para mostrar que o homem continua preso em 

uma caverna, que está preso em uma simulação do mundo real, sem ainda distinguir e usar o 

conhecimento que possui.  

 

REFERÊNCIAS 

 

CASARES, A. B. A invenção de Morel. Trad. Sérgio Molina. 4 ed. São Paulo: Biblioteca 

Azul, 2016. 

FERNANDES, C. A. Análise do Discurso: Reflexões Introdutórias. 2 ed. São Carlos: Claraluz, 2008. 

V. 1. 112p. 

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Trad. Freda Indursky. 3 

ed. Campinas: Pontes; Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1997. 

MAINGUENEAU, D. Analisando discursos constituintes. In: Revista do GELNE, Fortaleza: 

Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, n. 2, v. 2, 2000. 

MAINGUENEAU, D. O discurso literário contra a literatura. In: MELLO, R. Análise do 

discurso & literatura. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2005, p. 17-30.  

MAINGUENEAU, D. Discurso literário. Trad. Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2006.  

MAINGUENEAU, D. A análise do discurso e suas fronteiras. Matraga, Rio de Janeiro, v. 

14, n.20, p. 13-37, jan. /Jun. 2007. 

MAINGUENEAU, D. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel; SALGADO, Luciana 

(Orgs.). Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2008ª, p.11-29. 

MAINGUENEAU, D. Gênese dos discursos. Trad. De Sírio Possenti. São Paulo: Parábola, 

2008b. 

MAZZOLA, R. B. Análise do Discurso: um campo de reformulações. In: MILANEZ, N.; 

SANTOS, J. J. (Org.). Análise do Discurso: Objetos Sujeitos e Olhares. São Carlos: Claraluz, 

2009, v., p. 7-16.  

PLATÃO. A República. Trad. Pietro Nassetti. 2 ed. São Paulo: Editora Martin Claret, 2010. 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

6
1

 

SANTO AGOSTINHO, SÃO JOÃO DA CRUZ E A POESIA1 

 

Francisco Romário de Queiroz2 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

Francisco Edson Gonçalves Leite3 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO 
 

Neste trabalho, analisamos como a vida de Agostinho, a educação que recebeu, a pertença a seitas, sua 

conversão ao cristianismo e todo o contexto sócio-político influenciaram na sua visão negativa quanto 

à poesia de seu tempo. Ao mesmo tempo que apresentamos essas críticas, tentamos mostrar que ele não 

critica o gênero poético em si, mas a poesia a ele contemporânea, cheia de idolatrias e culto aos deuses 

e imperadores. Tal poesia induzia, também, a um sentimentalismo sem obras, sem caridade, que não 

servia em nada para a edificação das almas; pelo contrário, as conduzia a uma degeneração. Em seguida, 

apresentamos como Santo Agostinho propôs, ainda que indiretamente, uma proposta de conversão da 

poesia para o cristianismo e mostramos como São João da Cruz realizou, ainda que indiretamente, esse 

trabalho, pois não tinha em mente esse propósito. Apresentamos alguns episódios da vida do Frade, 

como fizemos com Santo Agostinho, pois assim vemos o quanto sua vida pessoal influenciou não apenas 

no seu trabalho de escritor, mas também para sua visão quanto ao mundo que o cerca. Em seguida, 

analisamos um de seus poemas, o qual reflete a sua mais íntima personalidade, toda voltada para o 

Divino. Para isso, valemo-nos do testemunho dos escritores Eduardo Acín Dal Maschio (2015) e Padre 

Pedro Paulo Di Bernardino (1992).  Como resultados, observamos que, mesmo sem haver um diálogo 

entre ambos e mesmo que São João da Cruz não tenha pretendido pôr em prática essa teoria de 

Agostinho, ele realizou aquele intento do Doutor da Graça. 

 

Palavras-chaves: Poesia. Agostinho. Conversão. João da Cruz. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na antiguidade cristã, nos primeiros anos do cristianismo, embora tendo muitos e muitos 

escritos sobre a doutrina cristã, que começam a aparecer já no século I, a poesia ainda continua 

sendo aquela da Roma pagã, com descrições dos atos dos deuses, do culto ao imperador e a 

adoração aos astros. Contudo, Aurélio Agostinho, homem que depois de andar por caminhos 

tortuosos se converte ao cristianismo, sendo agora um profundo teólogo e defensor da fé cristã, 

opõe-se a esses escritos, julgando-os responsáveis pela degeneração do povo. É o que 

abordaremos na primeira parte do presente artigo.  

                                                             
1 Agradecemos a Gilmar Siqueira pelas orientações e valorosas contribuições que forneceu durante o processo de 

escrita desse artigo.  
2 Graduando do curso de licenciatura em Letras Língua Portuguesa na UERN - Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte/ CAMEAM. 
3 Professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Aluno do doutorado em Letras na mesma 

instituição. 
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Já no século XVI, encontramo-nos com mais um problema frente à religião cristã: a 

reforma protestante. É nesse contexto que nasce são João da Cruz, carmelita e fundador da 

Ordem dos Carmelitas Descalços, profundo escritor e poeta, o homem que porá em prática o 

ideal agostiniano: uma poesia cristã, que sirva para edificação do povo cristão. É o que 

abordaremos na segunda parte deste trabalho. 

 

2 SANTO AGOSTINHO E A POESIA 

 

Nenhum texto é inocente, isso é algo indiscutível. Todo argumento, ideia, visão de 

mundo carrega uma carga de ideologia, seja adquirida no âmbito da família, estudos, 

experiência vivida ou algum outro aspecto. O fato é que toda afirmação traz em si aspectos 

existenciais, aquilo que o indivíduo tem de mais íntimo: 

 

No caso da Filosofia, as reflexões dos grandes não surgem espontaneamente 

em um vazio cultural, antes nascem como resultado de um processo de diálogo 

entre o passado e o presente no qual o filósofo concebe a sua obra: um habitat 

que deixa perceber a sua influência tanto na seleção das questões colocadas 

como nas ferramentas conceituais e terminológicas com que se constroem as 

respostas (MASCHIO, 2015, p. 17).  

 

Assim sendo, antes de criar uma visão negativa do Doutor pelas suas críticas à poesia, 

é preciso conhecer seu passado, dentro de seu contexto sociocultural, e entender o que o mesmo 

pretendia ao tecer as ditas críticas. Então, logo de início, vamos a vida primeira de Agostinho, 

a sua vida familiar, conhecer o ambiente em que foi educado e sob quais perspectivas. Depois, 

vejamos os estudos empreendidos pelo Doutor da Graça, que também influenciarão sua 

intelectualidade e lhe proporcionarão o conhecimento das grandes obras que lhe eram 

contemporâneas. A seguir, mostramos que Agostinho vivenciou o declínio da grande Roma, 

vendo-se inundado naquele mar que levava consigo a cultura, a literatura e os costumes. Por 

fim, apresentamos resumidamente as críticas que tece à poesia, os seus motivos e a sua proposta 

de conversão. 

Agostinho foi educado por uma mãe profundamente católica, Mônica, embora seu pai 

fosse pagão. Pouco sabemos sobre esse homem, de nome Patrício. Agostinho dedica poucos 

comentários a ele, o que não acontece com sua mãe, que tem textos inteiros dedicados a ela.  

Mônica tinha um profundo desejo que seu filho seguisse o cristianismo e sua 

preocupação com seu futuro era notória. Tanto é que passará 30 anos de sua vida derramando 

lágrimas e fazendo preces incansáveis pela conversão do Filho. 
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Segundo o retrato que fez em suas confissões, Mônica converteu-se no 

protótipo e encarnação do ideal de mãe cristã: educada no seio de uma família 

profundamente crente, Mônica é-nos apresentada como um exemplo de 

devoção e de fé inquestionada e inquestionável, como uma esposa submissa, 

que suporta com abnegação as explosões de ira do marido, mas, sobretudo 

como uma mãe dedicada, cuja maior preocupação é zelar pela probidade 

espiritual (católica) dos seus educandos (MASCHIO, 2015, p. 20). 

 

Fica claro que a influência de Mônica na vida de Agostinho foi decisiva. Ora, o que 

aprendemos no berço levamos para toda uma vida, seja como aspecto positivo ou como aspecto 

negativo, ainda que sirva para a prática ou para a abnegação. O ideal que sua mãe lhe transmitiu, 

antes e após sua conversão, será decisivo para todas as suas decisões. Por outro lado, a figura 

de seu pai, um homem pagão, que teria buscado o batismo somente na hora da morte, representa 

aquilo que deveria evitar: o paganismo. 

 

Quem não cumulava, então, de louvores, a meu pai por ultrapassar até os 

recursos do patrimônio, só para conceder tudo o que era necessário ao filho 

que tinha viajado para longe por causa dos estudos? Numerosos cidadãos 

muitíssimo mais opulentos, nem de longe mostravam tal cuidado pelos filhos. 

No entanto, meu pai não se preocupava com saber se eu crescia para Vós, isto 

é, se vivia castamente (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 54). 

 

Vemos claramente que Agostinho demonstra não valorizar muito o esforço de seu pai 

em dar-lhe uma grande educação, já que lhe faltava o essencial: a sua espiritualidade, sua 

educação moral.  

Depois de estudar alguns anos em Tagaste, seus pais, graças a um apoio financeiro de 

um amigo de nome Romaniano, conseguem enviá-lo para estudar em Cartago. Seus estudos em 

Tagaste já lhe haviam creditado um grande conhecimento sobre a literatura e a poesia, estudos 

esses que eram dados através da memorização: “[...] era obrigado a gravar na memória as 

navegações errantes de um certo Eneias e a chorar a morte de Dido que se suicidara por 

amor.[...]” (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 41). Se torna válido citar aqui o testemunho de 

Maschio quanto a esses estudos: “[...] Consequentemente, a formação dada caracteriza-se pelo 

perfeccionismo (não excluindo as devidas doses de violência sobre os alunos), pelo recurso à 

memorização e uma perspectiva eminentemente literária”. [...] (MASCHIO, 2015, p. 23). 

Igualmente, conhecera obras de Cícero, pelas quais estudara retórica, obras de 

Aristóteles e outros escritores antigos, como Virgílio que era o poeta de sua predileção. 

Contudo, ao mesmo tempo em que Agostinho estuda a literatura também presencia seu declínio: 
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Por último, e de forma mais significativa no que nos interessa, a vida cultural 

e educativa tinha perdido todo o vigor e fulgor criativo, tendo degenerado para 

formas de barroquismo que não faziam mais que reproduzir e se contentar com 

as glórias literárias e retóricas do passado (MASCHIO, 2015, p. 22). 

 

Além disso, a literatura e a poesia de então se reduziam a narrações fantásticas dos atos 

dos deuses gregos que, na maioria das vezes, eram atos imorais relacionados sobretudo à 

sexualidade. Na visão de Santo Agostinho, isso levava o povo a cometer atos iguais, pois já que 

eram cometidos por deuses, levaria as pessoas a pensarem: que mal haveria em imitar deuses? 

Se os deuses realizavam tais atos, porque seria errado se nós os cometêssemos também? Na 

visão de Agostinho, essa arte já havia perdido sua utilidade. Na verdade, nem mesmo 

considerava essas produções como arte. Ainda se somava a isso tudo o fato mesmo de esses 

relatos também conduzirem a uma idolatria e, até mesmo, ao politeísmo, prática que estava 

sendo superada pelo monoteísmo pregado pelo cristianismo cada vez mais difundido pelas 

terras do império (o cristianismo seria proclamada, inclusive, a religião oficial do Estado pelo 

imperador Teodósio no Edito de Tessalônica em 380). Ainda por cima, havia os escritos que 

exaltavam a figura do imperador, endeusando-o: “Assim, não é de se admirar quando em 

tempos pouco remotos, ou antes, bastante recentes, os romanos intentaram dedicar à glória e ao 

nome de César o astro que chamamos de estrela d’alva” (SANTO AGOSTINHO, 2002, p. 119). 

O próprio Agostinho, na obra Doutrina Cristiana (A Doutrina Cristã), cita um poema 

no qual se faz a chamada astrologia, que era o culto aos astros, e tece uma crítica a esse texto: 

 

Com efeito, de que serve, por exemplo, que a estátua de Netuno não seja 

considerada como deus, mas como sinal do mar todo, e até de todas as águas 

que brotam das fontes? Assim descreveu nestes termos – se tenho boa 

memória – um dos poetas pagãos: 

“Tu, ó pai Netuno, em cuja cabeça branca 

ressoam sob o mar bravio, 

de tua barba perene corre sem fim 

o vasto oceano, e promanam os rios 

de tua cabeleira” (autor desconhecido). 

Tal poema não passa de uma bolota sob cuja casca fina chocalham pedrinhas 

sonantes. Mas bolotas é alimento não dos homens e sim dos porcos. Quem 

conhece o evangelho entenderá o que digo (Lc 15,16: a parábola do filho 

pródigo) (SANTO AGOSTINHO, 2002, p.161-162). 

 

Porém, é de suma importância salientar que, embora critique a poesia contemporânea a 

si, em nenhum momento Santo Agostinho crítica o gênero poético. As concepções negativas 

quanto aos citados textos se mostram claras em sua mais importante obra, as Confissões: “Nada 

mais digno de compaixão do que o infeliz que derrama lágrimas pela morte de Dido, originada 
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no amor de Eneias, sem se compadecer de si mesmo nem chorar a própria morte por falta de 

amor para convosco, ó meu Deus [...]”. (SANTO AGOSTINHO, 2015, p. 41-42). 

Santo Agostinho se refere, nessa passagem, à Eneida de Virgílio. Agostinho parte do 

princípio da caridade cristã, aquela pregada pelo Cristo que, ao se compadecer das dores do 

irmão que padece, não se conforma somente em se consumir de compaixão e dor altruísta, mas 

se lança a ajudar aquele que sofre. Ora, um simples comover-se, sem o intuito de auxiliar, de 

tentar amenizar a dor do outro, reduz-se somente a um mero sentimentalismo sem fruto ou fim 

algum. Além do mais, se ao ler estes relatos e, condoendo-nos, não sentimos desejo de ajudar 

aquele que está a sofrer, que significado há? Qual motivação encontramos ao ler estes textos? 

Por acaso, pode alguém encontrar prazer na dor? Eis o que dirá o Santo Doutor: 

 

Amamos, portanto as lágrimas e as dores. Mas todo o homem deseja o gozo. 

Ora, ainda que a ninguém apraza ser desgraçado, apraz-nos contudo o ser 

compadecidos. Não gostaremos nós dessas emoções dolorosas pelo único 

motivo de que a compaixão é companheira inseparável da dor? (SANTO 

AGOSTINHO, 2015, p. 65). 

 

Notemos que Santo Agostinho é muito claro: se gostamos e apreciamos tais episódios é 

porque somos amantes da dor. Contudo, é fato que todo homem ama e se compraz no gozo e 

no prazer. Amar a dor é contrário à natureza própria do homem. Então, o que nos levaria a nos 

deleitar nessas dores, senão pelo fato que a compaixão a acompanha? Mas uma compaixão que 

não se põe em prática é, por si mesma, morta. Santo Agostinho como que repete aquela ideia 

de São Tiago de que a fé sem obras é morta (Tg 2, 26). Então, salientamos uma vez mais: Santo 

Agostinho não crítica, em nenhum momento, o gênero poético; crítica a poesia de seu tempo, 

aquelas obras cheias de idolatrias, paganismos e episódios impuros. Ora, o Próprio Santo 

Doutor analisou poesias, tem um livro em três volumes no qual comenta cada um dos salmos 

da Bíblia que são, justamente, poesias. Suas Confissões são escritas inteiramente por meio de 

uma linguagem poética. 

Assim como vivenciou uma profunda conversão, passando do amor desse mundo ao 

mundo celeste, do amor a si mesmo ao amor a Deus, igualmente o que Agostinho propõe é uma 

conversão dessa poesia para uma poesia cristã, uma poesia que, em vez de levar o povo a um 

politeísmo, a ações imorais e idólatras, antes levassem o povo até Deus, ao amor ao próximo e 

à contemplação da verdade. 

O que pretendemos mostrar até aqui é que as críticas que Santo Agostinho dirige à 

poesia têm uma razão, um contexto histórico e uma intenção: salvar as almas das paixões 

mundanas e levá-las até Deus, que era seu ideal de justiça e felicidade. Suas críticas revelam o 
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ideal de um bispo, um pastor de uma comunidade preocupado com a espiritualidade e retidão 

de vida de suas ovelhas. 

 

3 SÃO JOÃO DA CRUZ E A POESIA 

 

Em 1542 na humilde cidade de Fontiveros (Ávila), com data que desconhecemos, filho 

de Gonçalo de Yepes e Catarina Alvarez, nasce São João da Cruz. Seu pai era de uma 

importante família, conforme testemunha o padre Pedro Paulo Di Bernardino, leitor e estudioso 

de São João da Cruz: 

 

Gonçalo de Yepes – é este o seu nome – conta com antepassados ilustres nas 

ciências e nas armas. Seus tios sempre se vangloriam do seu nome e passado 

grandioso. Falam sobre esse assunto naturalmente e, pode-se dizer, não 

terminam uma só conversa, por mais banal que seja, sem ao menos fazer um 

aceno a este fato. [...] (BERNARDINO, 1992, p. 16). 

 

Sua mãe, porém, era pobre, mas conquista o coração de Gonçalo. Contudo, a união dos 

dois não será aceita pela família dos Yepes, a tal ponto que são rejeitados. Gonçalo trabalhará 

duro para manter a família com todas as dificuldades. Porém, depois de terem seus três filhos 

Francisco, Luís e João, Gonçalo vem a morrer por conta do agravamento de uma doença e, 

depois de um tempo, morre também o irmão do meio, Luís. Para se manterem, a mãe começa a 

trabalhar com tessitura e migrarão para outras localidades em busca de melhores condições de 

vida. 

Não pretendemos apresentar uma biografia completa da vida de São João da Cruz. O 

que pretendemos, aqui, é mostrar suas raízes, de onde veio, mais uma vez apresentando aquela 

ideia de quando começamos a estudar Agostinho, de que nenhum texto é inocente, sempre é 

carregado das nossas ideologias, da visão que apreendemos e pela qual enxergamos o mundo: 

“Cada um de nós traz em si os traços marcantes do mundo ambiental e histórico em que é 

chamado a viver. Não é possível libertar-se por completo das influências que exerce a história 

sobre a pessoa humana” (CRUZ, 1984, p. 14). 

João, portanto, veio de uma família pobre. Desde pequeno, experimentou a falta de bens, 

as perdas e as necessidades. Toda a sua vida é marcada pela necessidade de se desfazer de tudo 

para se apegar Àquele que é o Tudo.  

Em Medina del Campo, nosso Frade tem a oportunidade de servir ao altar no ministério 

de coroinha. Chegando a uma idade mais madura, trabalha em um hospital. Tem também, 

enquanto jovem, a oportunidade de ter sua formação acadêmica: estudará a gramática do latim, 
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receberá formação acadêmica e, mais tarde, quando de seu processo de formação ao sacerdócio, 

também estudará filosofia. 

Contudo, esse jovem que descrevemos acima, nascido numa família pobre, que 

experimentou desde cedo o sabor das renúncias, tendo de abandonar sua terra natal e sua casa 

para morar em outras localidades em busca da sobrevivência de sua família, constituir-se-á, 

mais tarde, num dos maiores místicos, sendo até aclamado como Doutor da Igreja. E suas 

privações não foram somente na infância; quando já padre Carmelita, que junto a Teresa 

D’Ávila iniciou a reforma do Carmelo, foi preso, forçado a deixar mais uma vez sua localidade, 

a viver uma vida de abnegação e acusado como corruptor da ordem carmelitana. E é nesse 

cárcere que escreve suas poesias: “[...] no locutório declama, com um fio de voz, as líricas que 

compôs no cárcere.” (BERNARDINO, 1992, p. 158).  

Temos, então, um homem que, vivendo apenas 49 anos, vivenciou todo um quadro que 

circunda totalmente a sua vida. Suas poesias, como todos os seus escritos, estão envoltos no 

mistério cruz. 

Agora, depois de ter-nos situado no quadro de sua vida para entendermos aquilo que 

Inácio Larrañaga chama de contorno vital, passemos ao que realmente nos interessa neste 

presente trabalho: o fazer poético de São João da Cruz e a possível relação que isso possa ter 

com as teorias agostinianas sobre a conversão da poesia. 

Vimos que Agostinho tece críticas à poesia que lhe é contemporânea devido as 

narrativas fantásticas de ações dos deuses que, em sua visão, levavam as pessoas a, igualmente, 

corromperem-se praticando essas mesmas ações, bem como as emoções causadas que não 

tinham como fim o ajudar ou amenizar a dor do outro, constituindo-se em um mero 

sentimentalismo. Entretanto, Agostinho não crítica o gênero poético em si. Propõe uma poesia 

que passasse a edificar as pessoas, conduzindo-as a Deus; uma poesia que, assim como os 

salmos, levasse-nos a sentir a presença e a ação de Deus em favor de seu povo, sentir o amor 

de Deus que se derrama sobre toda a humanidade. Pois bem, é exatamente isso que São João 

da Cruz faz: ele traz a poesia para o contexto cristão. Seus escritos são um verdadeiro tratado 

sobre o amor Divino e como a alma deve proceder para se embriagar, para se chegar e inundar-

se nesse mesmo amor. São João é conhecido pelo título Doutor do “Tudo e Nada”. Para ele, 

nada é mais importante que se deixar afundar no mar de Deus, esquecendo tudo à sua volta, 

abandonando todo o supérfluo, ficando sem nada para se entregar ao tudo: 

 

Uma frase, que se tornou famosa, resume o pensamento ascético de frei João: 

“Nada y Todo – Nada e Tudo”. O vazio completo e absoluto é imperativo do 

qual não se pode fugir para acolher a totalidade de Deus. É necessário 
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renunciar a todo desejo ou afeto ou posse de criaturas para alcançar a plenitude 

da caridade divina. Qualquer que seja o espaço da alma ocupado até pela 

menor das criaturas, é sempre subtraído ao amor de Deus. Em uma palavra, é 

espaço que espera por ser libertado. Frei João é claro: “não são as coisas deste 

mundo que ocupam a alma nem a prejudicam, [...] mas somente a vontade e o 

apetite que nela estão e a inclinam para estes mesmos bens” (1 S 3,4). 

(BERNARDINO, 1992, p. 97). 
 

Sabemos que não houve um diálogo entre Santo Agostinho e São João da Cruz, em que 

aquele pedisse a esse que fizesse a conversão da poesia, que realizasse e pusesse em prática as 

teorias da conversão. Além do mais, Frei Patrício Sciandini, que introduz as Obras completas 

de São João testemunha: “A atividade de escritor ocupa um lugar secundário na vida de Frei 

João da Cruz. Começa a escrever relativamente tarde (35 anos) e nos últimos anos de sua vida, 

na plena maturidade, não escreveu quase nada (44-49 anos).” (CRUZ, 1984, p. 19). Também 

mais adiante: “João da Cruz não está preocupado em terminar suas obras: três, dos quatro 

escritos principais, ficarão para sempre incompletos, não por falta de tempo, mas por falta de 

inspiração.” (CRUZ, 1984, p. 20). Porém, mesmo sem saber e sem nem mesmo ter a intenção, 

João da Cruz realiza aquilo que Agostinho premeditara: levar ao povo uma poesia de qualidade, 

que seja uma verdadeira arte e que tenha a autêntica função de edificar as almas. E, de fato, o 

Doutor do Tudo e do Nada escreve com tanta propriedade que suas obras entram para as mais 

famosas. É, inclusive, proclamado aos 21 de março de 1952 padroeiro dos poetas espanhóis.  

Transcreveremos, abaixo, um de seus belos escritos, a canção Noite Escura, para termos 

uma maior compreensão de sua escrita e de suas temáticas, totalmente voltadas para a 

contemplação do Divino: 

 

Em uma noite escura, 

De amor em vivas ânsias inflamada, 

Oh! Ditosa ventura! 

Saí sem ser notada, 

Já minha casa estando sossegada. 

 

Na escuridão, segura, 

Pela secreta escada, disfarçada, 

Oh! Ditosa ventura! 

Na escuridão, velada, 

Já minha casa estando sossegada. 

 

Em noite tão ditosa, 

E num segredo que ninguém me via, 

Nem eu olhava coisa, 

Sem outra luz nem guia 

Além da que no coração me ardia. 
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Essa luz me guiava, 

Com mais clareza que a do meio-dia 

Aonde me esperava 

Quem eu bem conhecia, 

Em sítio onde ninguém aparecia. 

 

Oh! Noite que me guiaste, 

Oh! Noite mais amável que a alvorada; 

Oh! Noite que juntaste 

Amado com amada, 

Amada já no Amado transformada! 

 

Em meu peito florido 

Que, inteiro, para ele só guardava, 

Quedou-se adormecido, 

E eu, terna, o regalava, 

E dos Cedros o leque refrescava. 

 

Da América a brisa amena, 

Quando eu os seus cabelos afagava, 

Com sua mão serena 

Em meu colo soprava, 

E meus sentidos todos transportava. 

 

Esquecida, quedei-me, 

O rosto reclinado sobre o Amado; 

Tudo cessou. Deixei-me, 

Largando meu cuidado 

Por entre as açucenas olvidada. 

 

Observamos, na estrutura da canção, todo o rigor formal que a domina. A formalidade 

de sua escrita e estrutura, com sua métrica e rimas, mostram seu caráter de poesia tradicional. 

Não iremos nos deter a comentar todo o texto, mas somente a quinta estrofe que se constitui 

como que o coração da canção, seu centro, no qual também gravita toda a vida de São João da 

Cruz. A maior parte de suas obras, inclusive poemas, Frei João escreveu durante o cárcere em 

Toledo. Na referida estrofe, observemos a palavra noite, fazendo menção, possivelmente, às 

noites que esteve trancafiado, vivendo a profunda crise pessoal e espiritual de não saber mais 

se aquela reforma que empreendia no Carmelo era ou não a vontade de Deus. Entretanto, essas 

mesmas noites em que passa sozinho, em oração, como sempre passou todas as suas outras 

noites, refletindo sobre seu Tudo, sobre o Amado, irão mostrar-lhe a verdade, o caminho que 

deve traçar em sua vida. Portanto, o fim da estrofe que diz “Amada já no Amado transformada” 

descreve a alma de São João da Cruz que, estando inebriada da Divindade, como que se 

configura à própria Divindade. 
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4 CONCLUSÃO  

 

Vimos que Santo Agostinho, como profundo seguidor do cristianismo, católico não só 

de nome, mas também de espírito, após sua conversão ao cristianismo, vê as realidades 

presentes na poesia e na literatura de seu tempo, textos esses que estavam cheios de paganismo 

e convites a realidades que se constituíam, na visão do Santo Doutor, como contrárias à vida 

cristã. Então, Agostinho traça um novo caminho: de cristianizar a literatura para que o povo se 

edificasse pela leitura, inclusive, fará isso com os escritos de Platão. Mesmo que não mencione 

em nenhum de seus escritos uma “conversão da poesia”, sua própria vida é uma conversão, ela 

demonstra isso. E na Doutrina Cristiana, quando propõe que devemos nos apropriar dos 

escritos de filósofos que falassem com propriedade e veracidade, já estava se referindo a isso.  

São João da Cruz como que concretiza esses ideais de Agostinho, mesmo que sem ter 

essa intenção. Seus escritos são todos marcados pelo caráter poético e, não só isso, ele também 

escreveu poemas que traduzem toda a sua vida, seu ascetismo e sua busca pelo Tudo através do 

Nada. Portanto, encontramos em São João da Cruz a poesia cristã, aquela poesia que Agostinho 

apontava como sendo certa, uma poesia que edifica, que leva a alma à Deus. 
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DE ANÁLISE E ABORDAGEM DO TEXTO EM SALA DE AULA 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de mostrar outras perspectivas de análise para ensino de língua portuguesa 

na educação básica tendo como base teórica a Análise do Discurso de tradição francesa. Em pleno século 

XXI, ainda se percebe um ensino prescritivista de língua portuguesa nas escolas de todo país. Esse 

ensino ainda se baseia no ensino da gramática tradicional e no texto como pretexto para ensinar 

gramática. Apesar dos inúmeros avanços que se tem na área dos gêneros textuais e muitas teorias 

discursivas, ainda pouco se modificou esse método de ensino. Uma das questões a serem tratadas aqui 

é o suporte teórico e prática que o professor, muitas vezes, não possui bem como as ideologias que 

envolvem o processo de ensino e aprendizagem de língua materna, como o fato colonizador do ensino 

de gramática tradicional. Como base teórica utilizaremos Bakhtin (2006), Baronas (2011), Brandão 

(2004), Fernandes (2008), Foucault (2008), Mazière (2005). A Análise do Discurso nasce da confluência 

entre a História, a Linguística e a Psicanalise e trabalha com a noção de discurso, sujeito e ideologia, 

tendo o enunciado e a formação discursiva e os processos de subjetivação como base analítica. Com 

isso, portanto, se tem um processo de ensino mais produtivo voltado para a interpretação dos enunciados 

escolares, visando uma postura mais crítica frente aos discursos produzidos no ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Discurso e formação discursiva. Língua Portuguesa. Gramática 

Tradicional. Gêneros do discurso. Ensino.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho será feito com base na teoria da Análise do Discurso e nas conversas com 

nosso orientador Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho (In memoriam), das minhas e das suas 

preocupações com os rumos da educação e das novas formas de encarar a realidade do educando 

no século XXI. As considerações que se faz nesse artigo são de um processo de diálogos e de 

discussões acerca da Análise do Discurso e a educação do referido professor e orientador com 

seus orientandos, seja na sua sala, nos corredores da UERN, seja em conversas informais. O 

professor Ivanaldo sempre demonstrou grande preocupação não apenas com os rumos da 

filosofia na modernidade, mas também de toda educação do país. 

Com a modernidade novos conceitos educacionais surgiram. Já tivemos inúmeros 

modelos postos para serem testados e efetivados na educação brasileira, entretanto, a maioria 

peca quando ao assunto é aprendizagem de língua materna, principalmente com relação aos 

aspectos relativos a leitura, escrita e compreensão, uma vez que esse ensino está basicamente 

centrado no estudo da gramática tradicional, nas análises morfológicas, sintáticas e na 
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significação de palavras eruditas de tradição greco-latina, não que isso seja um problema, porém 

a predominância prejudica. 

Nas tendências pedagógicas, desde o advento de uma pedagogia brasileira, nenhuma em 

si deu conta efetivamente do processo de ensino e aprendizagem. Fazem descrições de métodos, 

aplicam-se os mesmos, fazem avaliações, mas os alunos continuam sem aprender. Embora cada 

uma foque de maneira particular, ora no professor, ora no aluno, ou mesmo no processo de 

ensino e aprendizagem, todas, indiscutivelmente falham, porque simplesmente se centram em 

seus dispositivos analíticos-práticos e se fecham para outras teorias, que tem uma visão distinta 

daquelas.  

No ensino de línguas prevalece a tendência tradicional na qual se ensina a gramática 

tradicional. Nessa tendência há uma quase exclusividade de todo o ensino dedicado apenas a 

apenas a um tipo de gramática, esse modelo greco-latino que vem sendo utilizada ao longo dos 

anos. Além disso, esse ensino atende a ideologia neoliberal no qual se prepara o aluno para a 

cidadania e o mundo do trabalho, sendo este último o mais privilegiado, tornando o ensino uma 

máquina de fazer óleo para lubrificar as estruturas sociais do capitalismo, robotizando os 

indivíduos e transformando as pessoas em meros objetos que podem ser descartados a qualquer 

momento. 

Nesse modelo de gramática, há a predominância de ensino de regras para os alunos. 

Essas regras já estão ultrapassadas e não reflete a realidade linguística nem da língua nem dos 

alunos, produzindo dessa forma, um ensino de língua deficitário, pois somente o sistema da 

língua não é suficiente para que o aluno leia e produza satisfatoriamente, necessitando, pois, de 

um ensino mais voltado para leitura e compreensão do mundo e da realidade empírica ou 

fabricada para se ter um ensino mais produtivo.  

Diante desse quadro, se faz necessário que, se possa experimentar e até implantar outras 

maneiras de se ensinar a língua materna, uma delas vem das teorias discursivas que, não 

desprezam o sistema linguístico da língua, mas também agregam outras maneiras de se ler e 

compreender os enunciados produzidos em todas as esferas da atividade humana, 

principalmente no ambiente escolar, na dura realidade dos alunos e o contexto globalizante dos 

livros didáticos.  

A Análise do discurso de tradição francesa trabalha com a noção de discurso, formação 

discursiva, enunciado e outros dispositivos teórico que ajudam numa melhor compreensão da 

realidade que nos rodeia, observando que os enunciados são carregados de sentido, de efeitos 

de sentido, de ideologia, e que os alunos e professores precisam se apropriar para tornar o ensino 

de língua materna mais efetivo.  
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Portanto, é preciso que a escola e os professores se mobilizem para que o ensino de 

língua materna fique restrito apenas ao sistema linguístico, abrindo possiblidades para um 

ensino voltado também para o discurso e os efeitos de sentido produzidos por enunciados 

concretos e da realidade do aluno, para que esse tenha uma aprendizagem mais efetiva e de 

acordo com as positividades de cada época.  

 

2 ANÁLISE DO DISCURSO E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: POSSIBLIDADES 

PARA UM TRABALHO COM O SENTIDO 

 

A Análise do Discurso (Doravante AD) de tradição francesa surge a partir da 

confluência de três grandes teorias: a psicanálise freudiana, da qual emerge a noção de sujeito; 

da Linguística do qual se faz uma reformulação das teorias anteriores como o estruturalismo e 

o gerativismo e do materialismo histórico das teorias marxistas, em que uma preocupação mais 

materialista e das relações de classe e com a ideologia favoreceu o surgimento de inúmeras 

críticas tanto à sociedade, quanto ao modelo de ensino e cultura da época.  

Segundo esta perspectiva o  

 

O marxismo é uma referência durante os primeiros anos da AD, o sujeita. 

Foucault o dispersa da formação discursiva. A colaboração entre linguistas e 

psicanalistas o resgata do psicologismo. A colaboração com os historiadores 

introduz um sujeito da história. O peso da interdiscursividade organiza “a 

deslocação tendencial do sujeito enunciador” (MAZIÈRE, 2007, p. 22). 

 

No começo da AD havia o entrecruzamento de vários discursos. Dessa 

interdisciplinaridade surge a ideia de se trabalhar o discurso e a formação discursiva que em 

seu escopo mostra como os discursos são produzidos e veiculados na sociedade, sem 

preocupações normativas ou mesmo de padrões muito rígidos. Nessa investida, a AD é a junção 

de vários elementos que compõe a sociedade para abranger em uma perspectiva mais ampla e 

mais sólida com relação a análise da sociedade, ao colocar o sujeito como uma entidade 

relativamente assujeitada à sociedade, tirando dele o caráter transcendental e unívoco e dono 

de seu dizer, e em plena colaboração com o social, mostrando suas vicissitudes e formas de ser 

dentro de um contexto de modernidade.  

O sujeito e o discurso passam a ser para a AD em seu princípio e, em fases posteriores, 

uma forma de organização da sociedade e ao mesmo tempo uma maneira de 273inguís-la sob 

várias perspectivas, deixando de lado as análises puramente estruturais e positivistas, 
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observando a sociedade de vários ângulos e percebendo como os saberes se constituem em meio 

aos acontecimentos da sociedade.  

Essa referência ao marxismo é devido ao fato de que, sendo uma teoria crítica ao 

positivismo, e nele faz emergir a ideia de uma sociedade de classes, porém caminhando 

progressivamente para a anulação das classes, o comunismo1, na qual surge a figura do sujeito 

e da história através do materialismo histórico, principalmente da história dos outros. Nessa 

fase de formação, muito discursos se entrecruzam formando um tipo de teoria analítica que 

permite se observar a sociedade e sua constituição através de dispositivos mais flexíveis e mais 

voltados para a análise social. 

O discurso nessa perspectiva, “leva em conta o enunciado atestado, produzido no modo 

segundo o qual essa relação frástica, ou um de seus termos, pode tomar sentido por meio de 

uma discursivização datada e especificada, atualizada” (MAZIÈRE, 2007, p. 12). 

Desse ponto de vista, os saberes sociais são testados de acordo com sua especificação a 

cada área do conhecimento e sua relação com outros elementos, criando uma 

interdisciplinaridade em que cada evento é discursivizado dentro de seu limite de tempo e de 

sua projeção para os discurso do futuro, o seja, a AD é o entrecruzamento entre o passado, o 

presente e suas forma de rememoração dos fatos e evento históricos, mostrando que esses fato 

poderiam ter sido dito de outra maneira e não apenas de acordo com o discurso oficial. Dessa 

forma, os saberes e os eventos sociais são sempre atualizados.  

Nesse sentido, “O “discurso” é desse modo, duplamente organizado: pelo conceito de 

língua e pelos métodos distribucionais, fiadores de cientificidade, e pela ideologia, como objeto 

a revelar” (MAZIÈRE, 2007, p. 32). 

A AD não ignora o fato de o discurso possuir uma materialidade, que se organiza pelo 

sistema linguístico, que se organiza segundo regras gramaticais(frases, períodos e orações), que 

tem seus critérios de cientificidade (ou não) próprios, entretanto para AD importa mais o que 

esses enunciados em sua materialidade conduzem de sentido e de ideologia, analisando neles a 

capacidade de produzir sentido através das várias formas de organização da língua, como a 

inversão de frases, as ironias, figuras de linguagem e como essas se propõem a organização de 

um discurso que fale sobre algo, a AD se preocupa com o sentido produzido pela materialidade 

da língua que se estrutura sob a emergência de discursos.  

                                                             
1 Aqui não se está defendendo que o comunismo seja uma ideia no processo de ensino, uma vez que a liberdade 

de aprender e a pluralidade cultural é um dos pressupostos desse trabalho. O comunismo é um sistema geral que 

não permite tais pressupostos. Sua inserção é apenas de forma explicativa. A anulação de classes não é sua 

supressão, mas o combate às desigualdades sociais que soa determinantes no processo de ensino e aprendizagem.  
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Desde seu início até os dias atuais, a AD se propõe como uma máquina automática de 

leitura, proporcionando a todos indistintamente uma análise crítica da sociedade, observando 

como os estados de coisas do mundo funcionam e como os discursos são organizados dentro da 

sociedade como um todo, permitindo aos sujeitos sociais uma melhor compreensão dos eventos 

históricos tanto os antigos como os contemporâneos. Essas formas que a AD propõe não 

abandona as velhas formas de se estudar a língua, por exemplo, mas amplia seus horizontes não 

deixando seu estudo relegado apenas as formas linguísticas, dando a estas formas um tratamento 

social voltado para o discurso, o sentido e o sujeito.  

Segundo Mazière, citando Dubois, “O texto não é apenas parte integrante do mundo, 

mas também parte do sujeito”. (MAZIÈRE, 2007, p. 39), ou seja, o texto existe como uma 

marca linguística que dar acesso ao mundo e ao sujeito do discurso. A análise do texto em si é 

importante, mas não é suficiente para o entendimento do mundo e do funcionamento deste. É 

necessário ir além da estrutura e observar que a produção do sentido através do discurso é uma 

forma mais produtiva com relação ao ensino de língua materna.  

O trabalho com a AD no processo de ensino de língua materna potencializa os aspectos 

da leitura, da compreensão e do discurso e seus efeitos na produção dos saberes sociais. Grande 

parte dos alunos não escreve bem porque não ler bem, e esses aspectos não são favorecidos 

apenas pela gramática normativa, pois sua ideologia está voltada para a análise de frases da 

língua escrita erudita, algo que na maioria das vezes não é acessível aos alunos que em sua 

grande maioria são das escolas públicas. Escrever bem implica leitura efetiva, pois essa leitura 

proporciona várias formas de escrita pelo aluno, uma vez que a escrita produzida por ele revela 

seu grau de autoria e seu ponto de vista em relação aos eventos sociais. Quando se ensina apenas 

frases soltas sem contexto, apenas com as velhas análises sintáticas, o aluno também reproduz 

texto com frases descontextualizadas com pontos de vistas, muitas vezes, inocentes sobre a 

positividade de sua época ou de um outro discurso social. É preciso que os alunos entendam 

como a língua é usada socialmente e que feitos de sentido são produzidos no discurso que são 

veiculados e que eles têm contato diariamente em seu cotidiano.  

Segundo Foucault, há uma série de saberes e discursos que foram sepultados pelo 

discurso científico, o discurso englobante que mascara outros saberes igualmente válidos e 

essenciais ao entendimento de outras formas de conhecimento. A operação genealógica permite 

a visualização desses outros saberes que foram acoplados e sepultados pela erudição e pela 

ciência. Essas estratégias discursivas qualificam os saberes particulares, locais, marginais, 

diferente e incapaz de unanimidade. Nesse jogo de qualificação de saberes e discursos, há a 

percepção de que outas formas de conhecimento também são válidos na organização de 
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concepção de saberes. Nesse campo de batalha, não apenas os vencedores têm direito ao troféu, 

as glórias, as terras, etc, mas também os derrotados que nesse mesmo campo que igualmente 

tem muito a dizer e a mostrar outros discursos e saberes que o discurso oficial ingenuamente, 

idelogicamente e até premeditadamente ocultam por meio de estratégias e critérios de 

subjetivação que mostram apenas um dos lados desses saberes e discursos suplantados,  neste 

caso o discurso oficial produzido por um historiador também oficial e o discurso dos 

vencedores. 

A genealogia tem o objetivo 

 

de fazer que intervenham saberes locais, descontínuos, desqualificados, não 

legitimados, conta a instancia teórica unitária que pretenderia filtrá-los, 

hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro, em 

nome dos direitos de uma ciência que seria possuída por eles. [...]. Trata-se da 

insurreição dos saberes, uma insurreição, sobretudo e acima de tudo contra os 

efeitos centralizadores de poder que são vinculados à instituição e ao 

funcionamento de um discurso cientifico organizado no interior de uma 

sociedade como a nossa (FOUCAULT, 2010, p. 10). 

 

Através dessa operação chamada de genealógica, se percebe que muitos discursos que 

circulam socialmente são apenas parte daquilo que realmente se pretende dizer, pois sendo o 

discurso falho e, podendo sempre ser outro, a genealogia permite a insurreição de saberes e 

discursos, proporcionando uma visibilidade que daquilo que está oculto e não dito e que tem a 

mesma, senão melhor análise da sociedade. Proporcionar uma leitura mais plausível e mais 

próxima da realidade é uma das formas da AD de leitura e interpretação dos enunciados e 

discursos que circulam socialmente e que sendo estes negligenciados, proporciona a 

manutenção dos poderes e dos saberes sociais, não permitindo a mudança social e, 

consequentemente da educação, que é um dos pilares de maior importância na condução de 

uma sociedade mais justae igualitária.  

Numa sociedade como a nossa 

 

múltiplas relações de poder perpassam, caracterizam, constituem o corpo 

social; elas não podem dissociar-se nem estabelecer-se, nem funcionar sem 

uma produção, uma acumulação, uma circulação, um funcionamento do 

discurso verdadeiro. Não há exercício do poder sem uma certa economia dos 

discursos de verdade que funcionam nesse poder, a partir e através dele. Somo 

submetidos pelo poder à produção de verdade e só podemos exercer o poder 

mediante a produção de verdade (FOUCAULT, 2010, p. 22). 

 

Nos mecanismos sociais, o qual todo sujeito está submetido, é imperioso a produção de 

verdades. Elas sustentam as crenças, os discursos, os mitos, as relações de poder, etc. como diz 
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Foucault (2010, p. 22) “somos forçados a produzir a verdade pelo poder que exige essa 

verdade”, ou seja, vivemos sob a condição de produção de verdades, já que o poder necessita 

disso para poder se perpetuar, se modificar ou mesmo criar outras verdades, no entanto segundo 

o autor, é preciso produzir verdades, pois vivemos sob o regime delas. 

Na sociedade moderna, o conjunto de aparelhos que se sustentam sob o critério de 

verdade são múltiplos e heterogêneos, assim como os sujeitos que as produzem. O corpo social 

e toda sua edificação discursiva se sustenta sob a perspectiva e a produção de verdades para 

manter seu status quo. Isso acontece desde as instituições que possuem um poder mais amplo 

e mais largo até relações menores que se estabelecem dentro dessas relações macro de poder e 

de verdade. Foucault em toda sua trajetória filosófica tentou mostrar como os poderes se 

dispersam na sociedade, dizendo que o poder não está apenas no Estado, mas também nas micro 

relações sociais, que ele é tentacular e não apenas vertical, que o poder e a produção de verdades 

estão intrinsecamente ligados a noção de sociedade, de Estado, de sujeito e de relações de poder. 

O poder não é único e exclusivo, ele é relacional, se estabelece a partir de relações sociais que 

vão do macro aos micro poderes. O poder estatal e globalizante interessa mais aqueles que 

desejam se perpetuar nele. Os micro poderes são a corrosão desse poderes e uma das formas de 

desestabilizar poderes, verdades e alienações.  

A cultura, as tradições em suas diferentes manifestações, os sujeitos, todos são 

atravessados pelas relações de poder, que manifestam sempre verdades que os sustentam e se 

faz crer que essas relações produzem discursos verdadeiros. Na medida em que um discurso 

emerge de sua penumbra, de seu sono profundo e se apresenta como uma verdade, vários outros 

discursos são ocultados e postos como saberes adormecidos, ao ditos e silenciados, uma vez 

que os discursos de verdade produzidos por determinada relação de poder, automaticamente 

exclui outros, que embora possua as mesmas condições de verdade válidos, não são pertinentes 

para aquele momento da história.  

A escola e a educação não podem ficar indiferente a isso, como se ela com seu 

conhecimento sistemático, catedrática e científico fosse a única detentora, quando na verdade 

os discursos em suas diferentes maneiras de dizer atravessam todo o corpo social, desde o 

porteiro, passando pelo corpo docente e a direção até a cozinha e seus auxiliares. A educação 

não pode ser indiferente as relações de poder e de saberes diversos, pois todos convergem para 

a estruturação da sociedade. Ela precisa se apoderar desses discursos para tentar melhorar a 

visão de mundo da escola e da educação como um todo. Não se pode isolar a educação de seu 

contexto social e das positividades de cada época, precisa trabalhar e mostrar que a organização 

social é feita de micro relações de sabres constitutivos e verdades que são fabricadas e jogadas 
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ao esquecimento diariamente, que verdades de outras épocas são muito atuais enquanto algumas 

que foram produzidas ontem nãos erve para o entendimento do mundo hoje, que as estruturas 

sociais são voláteis e flexíveis, que nada dura eternamente, que assim como tudo flui, a 

sociedade também evolui.  

A educação como um todo e o processo de ensino de língua portuguesa não podem estar 

alheios às considerações feitas até o momento pelo texto acima, uma vez que na escola e na 

produção do texto, deve-se levar em conta que a sociedade é estruturada sob a forma de saberes 

e poderes que se articulam na formação discursiva e nos discursos de cada um deles, no qual se 

transmite e perpetua determinadas ideologias, produzindo texto e sujeitos passivos e inertes a 

realidade social. O trabalho com a AD possibilita na a leitura, compreensão e produção de textos 

uma perspectiva mais ampla e plausível de análise da sociedade, proporcionando a mudança 

social e a percepção de uma sociedade heterogênea ligada e projetada sob os grandes interesses 

daqueles que detém maior poder aquisitivo no jogo de influências. É preciso rever todo o ensino 

de línguas, principalmente a materna, se observando nisso o discurso, a formação discursiva e 

as ideologias que circulam e fundamentam esse processo.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das considerações feitas acima, pode-se concluir que o ensino de língua 

portuguesa precisa se reorganizar no sentido de ampliar seu campo de atuação para um ensino 

mais produtivo. Para isso se faz necessário, não apenas estudar a gramática normativa nas aulas 

de língua portuguesa, mas também abrir espaço para outras possibilidades de interpretação, 

compreensão e produção de textos com bases em teorias que leve em conta o sentido, os efeitos 

de sentido, o sujeito, a história e a ideologia, fazendo com que os alunos sejam mais críticos e 

menos vítimas das estruturas sociais, que excludentes, transformando o ensino em uma 

ferramenta a serviço do neoliberalismo e do capitalismo selvagem. É preciso mudar de postura 

e perceber o ensino de língua materna é mais do que apenas decorar regras de pontuação, 

análises sintáticas e morfológicas e o estudo do léxico erudito. 

Portanto, a escola deve estar aberta aos diversos tipos de discursos que circulam no 

ambiente escolar, no discurso pedagógico e nos discursos que circulam socialmente, tornando 

o ensino mais produtivo e crítico, preocupado não apenas com o ensino, mas também com a 

aprendizagem efetiva dos alunos. Nessa perspectiva, a AD proporciona não apenas a 

interpretação e produção de textos escolares, mas uma compreensão crítica da escola, do aluno 

e da sociedade. O ensino não seria apenas uma ferramenta de apropriação do conhecimento, 
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mas um processo contínuo de leitura e compreensão da realidade do aluno, da escola e da 

sociedade em geral com o objetivo de transformar o ensino de língua materna em algo que sirva 

para a vida do aluno tanto na escola como sociedade, tornando a escola mais agradável e 

atrativa, evitando assim, a desistência, a evasão escolar, numa cadeia ininterrupta com o 

objetivo de transformar a  sociedade e o mundo pela releitura e interpretação dos eventos sociais 

para uma melhor compreensão da realidade.  
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ARGUMENTAÇÃO NA SALA DE AULA: UMA ANÁLISE DOS VALORES E 

HIERARQUIAS EM DISCURSOS DE ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL1 

 

Ivone Estevam da Silva 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)  

 

Sueilton Junior Braz de Lima 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho, analisaremos a construção argumentativa de alunos do ensino fundamental II, 

especificamente do 8º ano, da Escola Estadual “Professora Maria Edilma de Freitas” e da Escola 

Municipal “Maria das Graças Nogueira”, a primeira localizada na cidade de Pau dos Ferros/RN e a 

segunda na cidade de Pereiro/CE. O objetivo desta investigação centra-se na análise das teses defendidas 

pelos alunos e na interpretação dos valores e suas hierarquias, a argumentação que mobiliza esses 

valores. Para a constituição do corpus, foram ministradas 15 horas de oficinas em cada instituição de 

ensino, em que se trabalhou essencialmente a leitura, oralidade e produção de textos por meio do livro 

História de Amor, de Regina Coeli Rennó. O aporte teórico desta pesquisa advém dos estudos em Nova 

Retórica, através do Tratado da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e de estudos 

adjacentes, como os de Abreu (2003), Mosca (2004), Souza (2003), entre outros. O presente trabalho 

trata-se de uma pesquisa dedutiva e qualitativa que partiu de uma questão central: “Como são 

construídos os valores e suas hierarquias em discursos de alunos do ensino fundamental?”. O corpus se 

constitui de áudios, transcritos, em que os alunos das escolas já supracitadas revelam suas teses e 

argumentos sobre a temática trabalhada. Na análise empreendida, percebemos que os alunos mobilizam 

vários tipos de argumentos na defesa de suas teses, baseados no valores construídos a partir de suas 

vivências em sociedade. Assim, percebemos que as teses defendidas partem das suas vivências e no 

momento do debate eles tentam convencer ou persuadir o auditório. Portanto, conforme pudemos 

observar, o trabalho com a argumentação em sala de aula se faz inprescindível, visto que a argumentação 

é uma atividade humana inerente à linguagem e, por conseguinte, uma forma de manifestação social. 

 

Palavras-chave: Argumentação. Alunos. Valores. Hierarquias. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As pretensões da pesquisa emergem de alguns trabalhos desenvolvidos com o livro de 

Regina Coeli Rennó, intitulado História de Amor, durante a graduação no curso Letras 

Português na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Ao trabalhar o conto 

em algumas atividades durante o curso, como por exemplo, nos estágios supervisionados, 

percebemos que a leitura e interpretação dos alunos acerca do conto apresentavam uma 

                                                             
1 O presente artigo é um recorte do trabalho monográfico intitulado “Hierarquias de valores em sala de aula: a 

construção argumentativa de alunos do 8º ano do ensino fundamental”, de autoria de Ivone Estevam da Silva, 

apresentado como trabalho de conclusão de curso ao Departamento de Letras Vernáculas da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), orientada pelo Prof. Me. Sueilton Junior Braz de Lima. 
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construção argumentativa que, são constituídas de valores e hierarquias que sustentavam as 

teses defendidas. Desse modo, surge a necessidade de apresentar e analisar os discursos de 

alunos de uma turma do ensino fundamental sobre a leitura e interpretação do conto História 

de amor, dando ênfase aos argumentos que os alunos mobilizam na defesa de suas opiniões. 

Assim, propomos investigar a construção dos valores e suas posições nas hierarquias. 

Ao adentrarmos no universo escolar, mais especificamente, no ensino fundamental, 

percebemos que a argumentação, seja ela oral ou escrita, ainda é pouco desenvolvida. O ensino 

da argumentação se torna cada vez mais necessário dentro da sociedade, pois diversas são as 

esferas de que necessitamos fazer uso, como em provas dissertativas ou para defender uma 

ideia. Além disso, argumentar não é apenas se colocar diante de uma situação, mas sim opinar, 

criticar, contra-argumentar, sempre respaldados em exemplos, para melhor entendimento das 

nossas colocações. Dessa forma, a escola deve trabalhar essas capacidades desde os anos 

iniciais para que os alunos ganhem autonomia. 

Para tanto, objetivamos  investigar e análisar as teses defendidas pelos alunos  na 

interpretação dos valores e suas hierarquias, a argumentação que mobilizam esses valores, 

perante uma situação dada, e, a partir dos seus discursos orais, investigar como se constrói, a 

fala de tais sujeitos.  

Assim, tentaremos como intento responder à seguinte questão de pesquisa: “Como são 

construídas as teses, valores e suas hierarquias nos discursos de alunos do ensino 

fundamental”? Para fundamentar as questões aqui mencionadas, utilizamos como aporte 

teórico em nossas discussões os estudos em Nova Retórica, através do Tratado da 

Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e de estudos adjacentes, como os de 

Abreu (2003), Mosca (2004), Souza (2003), entre outros. Já no que tange às discussões sobre 

argumentação e ensino, recorremos aos pressupostos de Ribeiro (2009). 

Dessa forma, utilizamos como técnica de pesquisa uma atividade interventora e de 

campo e a técnica de pesquisa bibliográfica. O método de análise que utilizamos nesta pesquisa 

será de natureza qualitativa, tendo em vista que o método se caracteriza como análise de 

informações colhidas de um corpus que foi construído durante a pesquisa. As análises 

aconteceram através de áudios que foram transcritos baseados na interpretação dos alunos e 

neles estão os discursos dos alunos da leitura do livro. Nós enquanto pesquisadores, analisamos 

os argumentos, a hierarquia de valores bem como a oralidade.  

Portanto, após a construção do corpus, constituído atravéz da leitura e discussão do 

conto História de amor, de Regina Coeli Renó de maneira expositiva e dialogada, mobilizando 

as falas dos sujeitos envolvidos para colocarem suas interpretações a partir da história 
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apresentada, realizadando a transcrição dos discursos para assim analisarmos como foram 

constituídos os processos argumentativos e em que valores estão respaldados. 

 

2 O TRABALHO COM O CONTO “HISTÓRIA DE AMOR” NA SALA DE AULA 

 

As oficinas para a constituição do corpus foram realizadas na Escola Estadual 

Professora Maria Edilma de Freitas e na Escola Municipal Maria das Graças Nogueira 

localizadas respectivamente na cidade de Pau dos Ferros e na cidade de Pereiro. Nos dias seis 

e sete de novembro do ano de dois mil e dezoito, no turno vespertino, com duração de quinze 

horas ministramos na cidade de Pau dos Ferros, distribuídas durante uma semana sob a 

colaboração da professor da turma do oitavo do ensino fundamental I, sendo que tal carga 

horária foi dividida em observação e regência.  

Na segunda escola foram realizadas as oficinas nos dias seis e sete de março do ano de 

dois mil e dezoito, na cidade de Pereiro também em uma turma de oitavo ano sob a colaboração 

do professor, utilizando a mesma sistemática de carga horária e desenvolvimento. Após coletar 

o material que foram áudios produzidos através das oficinas ministradas da primeira escola 

transcrevendo e analisando-o para então constituir o corpus, resolvemos realizar mais uma 

oficina a efeito de comparação, só que desta vez em outra cidade, mas no mesmo ano de 

escolaridade. 

O principal objetivo ao ministrar as oficinas foi analisar como se constroem os processos 

argumentativos de alunos do 8º ano do ensino fundamental, mediante o trabalho com a oralidade 

e a escrita em sala de aula, a partir da História de Regina Coeli Rennó, uma “História de Amor”. 

Para tanto, se desenvolveu uma sequência didática para se trabalhar com o conto citado 

anteriormente. 

Para iniciar as discussões, abordamos o gênero conto enfatizando a leitura, a oralidade 

bem como a estrutura do mesmo, valorizando o conhecimento de mundo e escolar que os alunos 

possuem sobre tal gênero. Como demonstrações do gênero que estava sendo trabalhado os 

discentes assistiram a um conto. Um vídeo constituído apenas de imagens que se intitula: O dia 

em que a morte se apaixonou pela vida. Após esse momento realizamos uma breve discussão, 

e já analisávamos a argumentatividade ue os alunos proferiam, cheio de valores. 

Fica perceptível que houve uma sequência até chegarmos à apresentação do vídeo 

“História de Amor”. A história foi apresentada em forma de vídeo e, logo após, permitimos que 

os alunos falassem sobre o conto que tinham acabado de assistir. Após essa discussão rápida 

foi possível analisar tela por tela, para que os mesmos pudessem expor suas opiniões, seus 
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argumentos e dessa forma poder coletar os áudios a fim de constituir o corpus da nossa 

pesquisa. 

 

3 A NOVA RETÓRICA DE PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA: UMA 

DISCUSSAO DOS VALORES E DAS HIERARQUIAS 

 

A nova retórica surge com embasamento na retórica clássica visando à contribuição para 

formar uma ciência do discurso dos homens em sociedade, com alguns impactos, inclusive no 

campo da linguagem, ganhando assim autonomia e tomando grande proporção sobre a teoria 

da interpretação e dos enunciados, enfatizando a comunicação e significação. 

Argumentar, também é considerar o outro como ser ativo, participante podendo reagir 

e interagir no processo de argumentatividade, partindo desse princípio a retórica tem seus 

principais questionamentos no que se diz respeito a aceitação das mudanças, o respeito pelo 

outro, bem como as subjetividades de cada indivíduo por meio da linguagem. Os discursos se 

constroem perante algumas ideias defendidas que trataremos mais adiante, como teses que 

ganham visibilidade quando se utiliza os recursos de presença, que é uma técnica argumentativa 

para melhor adesão do auditório. 

No processo de argumentar e construir ideias no campo do outro através da linguagem, 

precisamos estar respaldados dos valores que o auditório possui, para que a adesão se faça como 

maior eficácia. Para tal adesão se faz de fundamental importância evidenciar os valores, as 

hierarquias e em menor proporção os lugares em que esses argumentos se constroem, visto que 

nossos estudos darão maior ênfase aos valores e as hierarquias. A princípio destacaremos os 

valores e em seguida às hierarquias. 

Quando estamos nos preparando para discursar, a princípio temos que ter em mente os 

acordos que vamos firmar com o auditório, e é pensando nisso que os valores são essenciais 

para que as adesões aconteçam. O orador tem que conhecer tais valores para hierarquizar de 

acordo com suas intenções dentro do campo da argumentação, os valores se distinguem em 

dois, os valores abstratos e os concretos. O primeiro está relacionado à veracidade, e o segundo 

diz respeito a um grupo determinado, a um ente vivo, a um objeto particular, a argumentação 

faz uso de tais valores conforme as circunstâncias, ora utilizando o abstrato, ora o concreto. 

Assim, Perelman e Olbrechts-Tyteca, (2005, p. 89) evidencia que: “quando dizemos que os 

homens são iguais porque são filhos de um mesmo deus, parecemos estarmos num valor 

concreto para encontrar um valor abstrato”. Essa maneira de partir de um valor para outro é 

mais comum do que parece, visto que perante uma mesma realidade, pode ser vista como os 



 

 

P
ág

in
a2

8
6

 

dois tipos de valores diante a multiplicidade de indivíduos, portanto num mesmo ato discursivo 

podem estar intrínsecos os dois tipos de valores.  

A argumentação não se limita apenas nos valores, mas também nas hierarquias, visto 

que dentro de uma sociedade existem os níveis de superioridade. Até no reino animal existe os 

processos de hierarquias, e elas podem variar de coisas para pessoas, de deuses sobre os homens 

e assim sucessivamente. Assim “a hierarquia se distingue claramente do simples preferível por 

assegurar uma ordenação de tudo o que está submetido ao princípio que a rege” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 91). 

Os valores estão intimamente ligados às hierarquias, pois com toda via para estabelecer 

esse processo de hierarquização se submete aos valores para estabelecer maior ou menor grau. 

“Os valores, mesmo sendo admitidos por muitos auditórios particulares, o são com maior ou 

menor força. A intensidade de adesão a um valor, em comparação com a intensidade com o 

qual se adere ao outro, determina entre esses valores uma hierarquia que se deve levar em conta” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 92). 

Diante disso, percebemos uma íntima relação no que diz respeito a valores e hierarquias 

numa dependência diante contextos sociais, ideológicos, que se aliam para determinar esse 

processo de hierarquização. Para tanto, é de fundamental importância na nossa pesquisa avaliar 

os discursos dos alunos levando em consideração sua formação social, familiar, refletindo sobre 

os valores adquiridos em cada esfera social o que influencia diretamente na produção discursiva 

e em suas teses defendidas, não podendo avaliar tais atos discursivos sem antes avaliar o que 

impulsiona a tais fatos. Sendo que cada argumento revela valões que ocupa o topo de 

determinada hierarquia. 

 

4 HIERARQUIAS DE VALORES NA ARGUMENTAÇÃO DE ALUNOS DO 8º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

As oficinas ministradas nas escolas “ Professora Maria Edilma de Freitas” e “Maria das 

Graças Nogueira” tiveram como base a oralidade e leitura em sala de aula, que, por 

consequência, foi possível construir um debate sobre diversos temas, como família, identidade 

de gênero e sexualidade, amor, sendo estes os mais recorrentes e, por isso, serviram de 

materialidade para as análises. Nesta pesquisa nos deteremos apenas a identidade de gênero e 

sexualidade e a família. As discussões que mobilizaram esses temas foram construídas a partir 

da leitura e posicionamento dos alunos acerca do livro “História de Amor”, de Regina Coeli 

Rennó. 
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Ao longo da leitura do texto não verbal, os alunos se posicionavam acerca das discussões 

e questionamentos levantados pelas mediadoras da oficina. Com toda a discussão gravada em 

áudio e, em seguida, transcrita, foi possível identificar a recorrência de teses que, possivelmente 

são carregadas de valores que se mobilizam e ocupam diferentes posições nas hierarquias dos 

alunos. 

Para tanto, tivemos a necessidade de criar códigos para identificar cada tese, sem que 

tivéssemos que nomear os alunos que participaram do processo de construção de nossa 

pesquisa. Sendo assim, as teses sobre família terão como código as letras TF seguido da ordem 

numérica, assim, a primeira tese sobre família está codificada da seguinte forma: TF-1. Já o 

valor de Identidade de gênero e sexualidade traz como código TIGS que quer dizer: Tese sobre 

Identidade de Gênero e Sexualidade e logo em seguida a ordem da tese em análise.  

Dessa forma,  identificamos os valores e as hierarquias que os alunos mobilizaram suas 

teses com base no lugar ao qual pertencem. Tendo apresentado toda metodologia que mediou 

as nossas discussões até aqui, passamos para o tópico de análise dos valores e hierarquias de 

valores nas teses dos alunos. 

 

4.1 O valor de família na hierarquia de valores dos alunos 

 

As teses sobre família surgiram em uma discussão ainda no início da leitura do livro, 

em que os alunos se depararam diante da capa e das primeiras páginas do livro, em que se via 

a imagem de uma casa e o título do livro História de amor, sem saberem ainda do que se tratava 

a história, um dos alunos argumentou que a narrativa se tratava de uma história de amor entre 

família. Ancorando-se nesse pensamento, questionamos os alunos acerca do que eles 

compreendem sobre o que é família, qual o conceito de família para eles. Prontamente 

obtivemos as seguintes teses. 

Na TF-1 o aluno defende que a família é constituída por pessoas que se gostam, nas 

palavras do orador, “de quem gostamos, e quem nos ama”. Dessa forma, é possível perceber 

que o orador, em sua tese, não dá relevância ao fato de quem são as pessoas que compõe a 

família, mas, de acordo com a tese, a relevância centra-se em um sentimento que une essas 

pessoas. Sendo assim, nota-se que o conceito de família expressa na TF-1 quebra com os 

paradigmas tradicionais dos conceitos de família que, segundo a tradição, é uma família 

composta pela figura de um homem (pai), de uma mulher (mãe) e de seus filhos. 

O orador da TF-1 rompe com esses moldes tradicionais e revela que para construir uma 

família tem de existir apenas um sentimento: o amor. Em sua tese, o orador constrói seu 
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argumento mobilizando o valor abstrato de união, de sentimento, de amor. Sendo assim, é 

perceptível que o valor de amor ocupa o topo da hierarquia de valores desse aluno, uma vez que 

na TF-1 não ganha importância a quantidade de pessoas que compõe a família, quem são essas 

pessoas ou se eles pertencem a sexos opostos ou similares, o que realmente interessa é o 

sentimento de amor que os une. Portanto, na TF-1 o conceito de família tem íntima relação com 

afetividade e amor, partindo do princípio de que todos que gostam e têm esses sentimentos 

podem ser denominados como família. O que nos mostra a afetividade no topo da hierarquia. 

Diferente da tese anterior, a TF2: “Seria composto por um homem, uma mulher e os 

filhos”, defende um conceito de família pautado nos valores hierárquicos familiares 

tradicionais partindo do princípio que a composição familiar ocorra apenas entre um homem 

uma mulher e filhos, nesse fragmento o orador já não dá destaque ao sentimento e sim os 

princípios comuns que regem uma sociedade, onde os valores concretos são perpassados de 

geração em geração. 

Na TF-3: “Uma família que não tenha traição, que seja fiel, sem mentira, que tenha 

respeito, alegria”, o orador destaca o conceito de família relacionado ao respeito, à afetividade, 

à confiança, conceitos que só serão consolidados a partir de outro conceito o amor, pois fica 

evidente que só terá esse respeito se na verdade houver um sentimento por trás de tudo isso. E 

quando um desses conceitos forem rompidos ali já não existirá mais uma família. 

As três teses defendidas acerca de um questionamento gerador sobre o conceito de 

família nos mostra que ainda de forma muito subjetiva o ser envolvido nesse processo de 

argumentar nos mostra claramente a forma como foi educado, o meio social ao qual ele pertence 

e a maneira que ele se comporta e opina é de fundamental importância para percebermos que 

os valores são perpassados de maneira muito peculiar e individual de cada um. Uns defendem 

a tese amparados em valores abstratos, outros em valores concretos. 

 

4.2 A identidade de gênero e sexualidade na hierarquia de valores dos aluno 

 

As teses apresentadas sobre identidade de gênero e sexualidade partem do contexto de 

discussão sobre as cores dos lápis que compõem toda a história. Partindo do pressuposto que as 

cores que aparecem compondo os lápis são rosa e azul, indagamos quem seriam esses dois lápis, 

e algumas opiniões foram emitidas, trazendo o homem e a mulher como protagonistas da 

história. 

No decorrer do debate indagamos porque essas cores teriam relação com a figura de um 

homem e de uma mulher. Logo de início, a tese defendida por TIGS-1 “Porque azul é a cor 
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de homem e rosa cor de mulher. Porque desde pequenos que já é assim”. Nos mostra que 

a cor rosa seria para a mulher e a cor azul para o homem, enfatizando que desde crianças são 

perpassadas a ideias de que a cor rosa é relacionada a figura feminina e a cor azul relaciona-se 

com a figura masculina. Como podemos ver no trecho em que o orador utiliza o argumento para 

justificar, sua tese ao dizer “porque desde pequenos que já é assim”. Notamos então que as 

cores foram com o passar dos tempos sendo taxativas para determinado grupo de pessoas dentro 

de uma mesma sociedade, mas nem sempre foi assim.  

Ainda na TIGS-1 o orador apresenta o valor de gênero sem transição, como se a 

identidade de uma pessoa fosse caracterizada pelos conceitos tradicionais que são perpassados 

de geração a geração, já que, na argumentação do orador ele coloca as cores rosa e azul como 

específicas de cada gênero. O orador não dá importância à questão de uma pessoa do sexo 

masculino gostar da cor rosa ou que uma pessoa do sexo feminino preferir pela cor azul.  

A tese do orador mostra que esse valor segue no topo de sua hierarquia, já que, 

possivelmente, isso é o reflexo de como ele ver as questões de identidade de gênero na 

sociedade, mesmo que ele (o orador) não tenha plena consciência dos conceitos e profundidade 

na discussão, pois ele se ancora nos ensinamentos que foram perpassados através de seus pais, 

familiares e o meio a sua volta. 

Seguindo essa mesma discussão, em que a família e o contexto influenciam na 

construção do ponto de vista do aluno, a TIGS-2 tem como foco os pais baseado em valores 

que são perpassados de pais para filhos, a tese defendida é que os pais como responsáveis 

vestem as crianças de acordo com as cores rosa e azul, e por isso eles crescem com ideia 

categórica que as cores fazem relação, isso fica perceptível quando o orador diz: “porque 

quando a gente nasce os nossos pais já colocavam as roupinhas de acordo com o sexo” assim a 

sexualidade e o gênero, nesse caso, o valor identidade de gênero e sexualidade se limita as 

cores, o que vem sendo desmistificado já há algum tempo, mas ainda assim, o orador deixa 

claro que existem algumas resistências no que diz respeito a essa questão, tendo como embate 

os valores tradicionais passados pelo topo da pirâmide de hierarquização que nesse caso é a 

família. 

Diferente das últimas teses, a TIGS-3 parte de uma outra perspectiva, deixando claro 

que tem a compreensão de uma sociedade que preconceitualiza as pessoas que não se 

enquadram em suas características. O orador da tese defende que é “normal” que homens e 

mulheres possam se sentirem da forma que lhes convém, nas palavras do próprio orador, “eu 

acharia normal”. É perceptível que o orador tem consciência que a sociedade acaba perpassando 

esse preconceito para as futuras gerações, pois, segundo o orador, quando um homem se 
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relaciona com outro homem, leva o nome de “gay”, “viado”, “bicha”, já as mulheres que se 

relacionam entre si, levam o nome de “sapatão”. Baseado na discussão trazendo como foco 

principal quem seriam esses dois lápis abordou na TF-3 a possibilidade de serem pessoas do 

mesmo sexo e a ideia defendida pelo orador foi que seria normal, mas a sociedade teria 

preconceito em relação a isso, pois quando não acontece o modelo tradicional onde o homem 

deve casar com a mulher ainda se utilizam de algumas formas pejorativas para julgar e 

denominar essas pessoas, tais como “gay”, “lésbicas”. 

Dentro da perspectiva das três teses defendidas sobre o valor de identidade de gênero e 

sexualidade trazemos para o centro da discussão a família, a principal responsável por formar 

o ser como pessoa ativa pronta para argumentar e defender seu ponto de vista, pois, como ficou 

explícito nas teses apresentadas, é dentro dessa estrutura que moldamos nosso pensamento e 

somos totalmente influenciados por essas pessoas que compõem uma das mais importantes 

classes da sociedade dentro dos valores hierárquicos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na construção deste trabalho, buscamos analisar teses de alunos do oitavo ano do ensino 

fundamental acerca de valores e suas hierarquias, e de que forma as teses e os valores foram 

construídos por meio da leitura e oralidade, e como são mobilizados na escala hierarquica os 

valores sobre amor, vingança, perdão, identidade de gênero e sexualidade e família.  

Relativo ao nosso objetivo de analisar as teses reveladas pelos alunos acerca da “História 

de Amor”, identificamos que os envolvidos têm vários posicionamentos quando têm 

conhecimento e domínio sobre o tema que está sendo trabalhado, e que as teses defendidas, 

tinham grande relevância para os estudos da pesquisa revelando muitos valores. No que se 

refere às teses defendidas sobre família identificamos algumas semelhanças sobre o que os 

oradores julgam ser essencial que se tenha, para que seja composta uma família, que segundo 

eles é o amor, a confiança, o respeito, muito embora alguns oradores ainda vejam a composição 

familiar de maneira tradicionalista, composta por um homem e uma mulher, isso nos mostra os 

diferentes lugares que esses oradores constituem seus discursos sendo que o meio ao qual fazem 

parte se torna relevante diante as teses reveladas. 

Sobre identidade de gênero e sexualidade percebemos uma sintonia entre as teses 

apresentadas pelos oradores, que evidenciam as cores como algo imposto pela sociedade desde 

o nascimento, e da maneira preconceituosa que a mesma enxerga as relações existentes de 

pessoas do mesmo sexo, o orador em sua tese ainda ressalta que até acha normal, mas o meio 
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em que ele vive não vê dessa forma. O que fica claro nesse valor apresentado e nas teses 

defendidas pelos oradores, é que seguem uma mesma linha de raciocínio de forma influenciada 

pela sociedade. 

A pesquisa realizada se torna relevante no que se refere às teses reveladas, sendo 

possível identificar vários valores presentes no momento em que os argumentos estavam sendo 

construídos, nos mostrando tal argumentação, e em que o orador está respaldado para defender 

sua tese. O estudo realizado tem pertinência para a argumentação visto que abordamos os 

conceitos teóricos fazendo relação com a prática de sala de aula ressaltando a importância de 

sermos e nos tornarmos seres críticos, construtores e defensores de ideias na educação básica 

pois é nesse âmbito escolar que podemos explorar a oralidade, a capacidade argumentativa de 

cada pessoa, tendo a possibilidade de ampliar seus argumentos sobre diferentes assuntos.  

Os valores encontrados nas teses defendidas pelos oradores nos trazem a seguinte 

reflexão, a importância de se discutir no ambiente escolar sobre gênero, visto que obtivemos 

opiniões fechadas e tradicionais no que se refere ao assunto, sobre sexualidade, fraternidade, 

companheirismo e, sobretudo o amor como forma de termos conhecimentos sobre uma 

variedade de assuntos que podem divergir quanto a seus conceitos de acordo com a 

subjetividade de cada um. 

Assim sendo, vemos a nossa pesquisa como uma oportunidade de novas explorações, 

pois diversos são os campos que a partir desta, podem ser investigados, traçando novas 

perspectivas e novos olhares sobre o ensino de argumentação em sala de aula, salientando a 

importância dessas investigações a fim de oportunizar ao nosso aluno uma forma de expor as 

suas ideias com mais propriedade através da oralidade. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho traz discussões relacionadas à argumentação e à memória, com o objetivo de 

compreender o processo de educação e construção da identidade por meio das lembranças de velhos, 

dando ênfase aos valores e suas hierarquias defendidas no transcorrer do discurso evocado. Como aporte 

teórico utilizaremos Abreu (2006), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), Bosi (1994), Brandão (2008), 

Halbwachs (2012), Bauman (2005), Hall (2006) e outros trabalhos que reforçam os estudos sobre a 

temática abordada. O corpus do artigo é parte do diário de memória construído para a disciplina 

Psicologia da Educação, do curso de Letras/língua portuguesa, pelas autoras por meio de uma entrevista 

semiestruturada e gravada com a autorização da oradora/colaboradora. O discurso nos revela uma 

memória voltada para a educação da sobrevivência, mostrando que valores aprendidos pela própria 

existência são cheios de significados e que a identidade se constrói na necessidade diária. Assim sendo, 

compreendemos nas análises realizadas a valiosa contribuição dos estudos de memória e identidade para 

o entendimento e construção de valores referentes à educação, família e lugar em tempos distantes, 

reforçando que as memórias de velhos nos proporcionam um encontro entre o passado quase esquecido 

e o momento atual com suas especificidades.  

 

Palavras-chave: Memória. Identidade. Argumentação. Educação. 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender o processo de educação e 

construção da identidade por meio de lembranças de velhos, dando ênfase aos valores e suas 

hierarquias defendidas no transcorrer do discurso evocado. A construção da identidade da 

oradora/colaboradora é percebida por meio do seu discurso e das lembranças refletidas, que nos 

permite compreender sua imagem no decorrer de sua existência social.  

Nosso trabalho será ancorado nos estudos de Abreu (2006), Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2014), no que trata da argumentação, valores e suas hierarquias, Bosi (1994), Brandão 

(2008), Halbwachs (2012) com relação a memória e lembranças de velhos e Bauman (2005), 

Hall (2006) para as discussões de identidade. Ainda podemos consultar outros trabalhos com 

temas relacionados que contribuam com a discussão. 
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O estudo realizado caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa pela 

possibilidade de reflexão e análise de realidades em tempos distintos. O corpus analisado é parte 

do diário de memória construído para a disciplina Psicologia da Educação1, do curso de 

Letras/língua portuguesa, Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), pelas autoras por meio de uma entrevista 

semiestruturada e gravada com a autorização da oradora/colaboradora. A entrevista com a 

oradora/colaboradora girou em torno de suas memórias/lembranças sobre a educação, sua 

família, sua construção enquanto pessoa e sua contribuição com seu lugar de pertencimento, 

mostrando a construção de sua identidade por meio dos valores adquiridos. 

Assim, considerando a importância da temática abordada, propomos apresentar 

discussões e reflexões acerca da argumentação, memória e identidade fazendo uma ponte com 

discursos do passado para um melhor entendimento de questões do presente, e assim chegar a 

compreensão da identidade da nossa oradora/colaboradora e também, da construção da nossa 

própria identidade.  

 

2 ARGUMENTAÇÃO: VALORES E SUAS HIERARQUIAS 

 

O ser humano é um ser que possui diferentes capacidades e dentre elas pode-se destacar 

a habilidade de se comunicar com outros indivíduos, sendo possível expor suas ideias e 

emoções. Porém, para isso acontecer são necessários elementos argumentativos que se 

constituem com o propósito de formar o discurso.  

Segundo Abreu (2006, p. 9) “argumentar é a arte de convencer e persuadir”. E para que 

haja essa ação é essencial a presença de algumas condições, como: definir uma tese, que será o 

assunto abordado, utilizar uma linguagem que seja comum à todos, além disso, é essencial que 

o orador tenha um contato positivo com o auditório, comportando-se sempre de forma ética.   

Na argumentação a ideia de um orador está relacionada a de um auditório, para Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (2014) o auditório pode ser constituído por uma pessoa ou várias pessoas, 

nesta segunda constituição o auditório é variado e imprevisível com relação a tamanho e 

características. Para conseguir a adesão do auditório o orador precisará conhecer seu auditório 

e estar preparado, pois: 

 

Não basta falar ou escrever, cumpre ainda ser ouvido, ser lido. Não é pouco 

ter a atenção de alguém, ter uma larga audiência, ser admitido a tomar a 

                                                             
1 A disciplina Psicologia da Educação apresentou como proposta avaliativa a construção de um diário de memórias, 

nesse sentido aproveitamos a entrevista realizada. 
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palavra em certas circunstâncias, em certas assembleias, em certos meios. Não 

esqueçamos que ouvir alguém é mostrar-se disposto a aceitar-lhe 

eventualmente o ponto de vista (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2014, p. 19). 

 

Nessa citação os autores deixam claro a necessidade de uma boa comunicação, 

mostrando que o orador precisa conhecer a arte de argumentar para convencer e/ou persuadir 

seu auditório. 

No discurso podemos encontrar assuntos ligados a vivências, concepções e valores que 

são defendidos por um sujeito, designado como orador. Ele será responsável por utilizar 

estratégias argumentativas com o propósito de convencer ou persuadir o seu auditório, ação 

inevitável que permite ao orador defender seus valores e os hierarquizar.  

No processo argumentativo é importante, como afirma Abreu (2006, p. 32) “educar 

nossa sensibilidade para os valores do outro”. Afinal, é necessário sabermos que cada ser possui 

valores diferentes que podem ser substituídos por outros com o passar do tempo, afinal, os 

valores não têm a mesma importância para todas as pessoas e em todos os períodos de suas 

histórias.  

Na Nova Retórica Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) chamam a atenção para o estudo 

dos valores e a importância de suas hierarquias, e os apresentam como valores abstratos e 

concretos, e diz que “valores abstratos, tais como a justiça ou a veracidade”, que estão 

vinculados a princípios ou sentimentos e os “valores concretos, tais como a França ou a Igreja”, 

que estão relacionados a objetos, seres ou grupos definidos. (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p. 87). Esses valores mesmo que tenham uma distinção em suas definições, 

podem, em algumas situações se associar, fazendo com que seja quase impossível perceber tais 

diferenças. 

Nessa perspectiva, podemos enfatizar que os valores não são fixos e existe uma escala, 

na qual uns são mais importantes que outros, por isso a existência da hierarquia de valores. Para 

Abreu (2006, p. 34) “As hierarquias de valores variam de pessoa para pessoa, em função da 

cultura, das ideologias e da própria história pessoal”. Essa classificação ocorre porque cada 

indivíduo hierarquiza seus valores conforme suas necessidades, conhecimentos e vivências.   

 

3 MEMÓRIA E IDENTIDADE: ALGUMAS FALAS 

 

A memória é um fator importante na nossa vida, nela armazenamos informações, 

conhecimentos e acontecimentos, é através dela que construímos uma história, uma identidade. 

Para Brandão (2008, p. 19) “O termo memória [...] refere-se [...] à faculdade de lembrar e de 



 

 

P
ág

in
a2

9
6

 

conservar o passado [...]”. Conhecer o passado é essencial para entendermos o nosso presente 

e tudo que aconteceu nas gerações passadas. Dessa forma, é importante que saibamos valorizar 

as pessoas idosas, pois como afirma Bosi (1994, p. 18) “[...] são fonte de onde jorra a essência 

da cultura, ponto onde o passado se conserva e o presente se prepara”. Sem os idosos e suas 

lembranças, nossas histórias de passado e presente ficam incompletas.    

Cada indivíduo constrói a sua identidade. Segundo Hall (2006, p. 38) “[...] a identidade 

é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo 

inato, existente na consciência no momento do nascimento”. Assim, percebe-se que essa 

construção acontece por meio de vivências, tornando-se algo singular de cada ser.  

Para Halbwachs (2012) existem duas categorias de memória: a individual e a coletiva, 

ambas responsáveis por formar a identidade social. Como afirma Halbwachs (2012, p. 54) “[...] 

a memória individual [...] não está inteiramente isolada e fechada. Um homem, para evocar seu 

próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros”. 

Diante disso, pode-se dizer que o indivíduo nunca está só e que suas lembranças são constituídas 

por meio de memórias coletivas, ou seja, memórias de outros, isso porque nossas histórias são 

entrelaçadas com a história de outras pessoas. 

Nesse viés, ao argumentar sobre a identidade, Bauman (2005, p. 19) demonstra que, “as 

‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras, infladas e lançadas 

pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para defender as primeiras 

em relação às últimas”. Dessa forma, podemos constatar que essa afirmativa vem ao encontro 

da questão da formação da identidade social, em que o indivíduo constrói uma correlação com 

o outro.  

Podemos perceber com esses discursos que a memória e a identidade se relacionam, 

pois, a construção da identidade bebe na fonte das lembranças culturais, sociais e familiares 

reforçando que somos seres coletivos, que precisamos uns dos outros para escrever nossa 

história. 

 

4 ANÁLISE: MEMÓRIA E IDENTIDADE EM DISCURSOS DE VELHOS  

 

Nos excertos apresentados, analisamos o discurso da oradora/colaboradora sobre o seu 

processo de aprendizagem. A oradora/colaboradora teve uma história de vida marcada por 

dificuldades advindas das suas escolhas pessoais, mas acima de tudo repleta de simplicidade e 

felicidade nos pequenos detalhes, afinal, mesmo que ela não tenha continuado os seus estudos 
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formais, como desejava inicialmente, ela aprendeu ensinamentos com a vida e isso influenciou 

diretamente na construção da sua identidade. 

 

Excerto 1 

 
É… bem pelos 10 anos, meu pai começou pagar professorinha, botarem casa 

pra ir ensinando a gente e a gente nessa peleja. Não se formei por que não 

quis, mas meu pai teve muita vontade que a gente estudasse. Ainda butou eu 

pra estudar 1 ano no Iracema na casa da minha vó, mas aí eu era muito 

caseira, gostava muito de ficar em casa.  

 

O estímulo é um elemento essencial no processo de aprendizagem de um indivíduo, 

tanto por parte da família como do âmbito escolar, porém, é necessário que haja um desejo 

pessoal do sujeito. Com isso, é perceptível no discurso da oradora que mesmo diante de todo o 

incentivo e esforço do seu pai, que não era alfabetizado e com poucas condições financeiras, a 

mesma não optou pela educação formal e sim em seguir os seus princípios, tendo em vista que, 

para ela seria mais cômodo ficar em sua residência.  

Nesse sentido, verificamos que a educação estava no topo da hierarquia de valores para 

os pais da nossa oradora/colaboradora, pois como confirma no seu discurso “meu pai começou 

pagar professorinha, botar em casa pra ir ensinando a gente e a gente nessa peleja”, no entanto 

para nossa oradora/colaboradora o valor de ficar em casa era superior, ou seja, a convivência 

familiar estava hierarquizada entre os seus valores e essa vontade se sobressaiu às demais. 

 

Excerto 2 

 

A quinta série. Nós morava no sítio Santo Antônio aí começamos a primeira 

série. Aí vinhemos morar no sítio Tourão. Lá encontramos uma professorinha, 

dona Francineide. Ela era muito boa, estudamos com ela, ele foi um exemplo 

de pessoa. Aí ficava aquele negócio de transferir de um lugar para outro. De 

um sítio para outro. Aí era aí que a gente parava. Quando começava uma 

série, parava. Passava mais outro tempo pra continuar de novo e nisso foi aí 

que eu fiquei só até a quinta série. Terminei bem com 16 anos. 

 

A distância da escola e a constante mudança de residência, influenciaram diretamente 

no afastamento da oradora em relação a vida escolar, deixando esse processo cada vez mais 

tardio, pois, tudo isso gerava a necessidade de adaptação ao novo ambiente. 

No discurso apresentado pela oradora/colaboradora, percebemos a valorização do 

professor como um indivíduo responsável pelo auxílio no processo de aprendizagem, e além 

disso, como uma referência de inspiração, afinal, os educadores podem agregar valores que 

fazem a diferença na vida de seus alunos e contribuir para a construção de suas identidades. 



 

 

P
ág

in
a2

9
8

 

Percebemos com esse excerto que a nossa oradora/colaboradora passa por várias 

mudanças de lugares, ação que compromete sua educação e fragmenta sua identidade. 

 

Excerto 3 

 

Brigava hoje, amanhã nós já tava tudo amigo de novo. Era igual a um time 

de futebol. Dava uma brigadinhas pelos caminhos, uns apelidozinhos, mas 

era só brincadeirinhas. Sempre eu fui amiga de todo mundo, graças a Deus 

estou dessa idade e não tenho nenhum intrigado.  

  

Percebemos no discurso da nossa oradora/colaboradora que ela destaca valores abstratos 

como a “amizade”, tendo em vista que, os traços de sentimentos foram conservados e 

reproduzidos através das pessoas, do ambiente e dos costumes da sua época enquanto criança. 

Esses valores se perpetuam ou se renovam a cada dia, sendo por meio das suas lembranças 

hierarquizados pois, como enfatiza a oradora, a sua opinião não se modificou e ela continua 

preservando os laços de amizades, sendo amiga de todos os indivíduos com quem tem convívio, 

perpetuando esse valor em sua vida. 

 

Excerto 4  

 
[...] quando eu cheguei aqui na vila arranjaram uma escola pra mim, pra mim 

ser professora, aí eu ensinei quatro anos. Os pais dos alunos me apoiava, 

achava que eu ensinava divinamente. Os alunos também, eram alunos muito 

maravilhosos, tudo adolescentes. Porque os adolescentes de hoje em dia são 

muito difíceis, mas na época que eu peguei uma turma era tudo adolescentes 

e foi maravilhoso. [...] A dificuldade é só a minha compreensão de não querer 

sair de casa, querer que as coisas caiam do céu.  

 

Nesse excerto, os argumentos da oradora/colaboradora se fundamentam no período em 

que ela consegue seu primeiro emprego, pois, apesar de não ter toda a formação exigida, ela 

lecionou por quatro anos. Observa-se que ela se sentia feliz com a profissão e que conseguia 

lidar facilmente com o que a foi designado, pois como é citado no excerto acima, os pais e 

alunos confiavam no seu trabalho. No entanto, ela não continuou lecionando, tendo em vista 

que, seria necessário dar continuidade aos estudos e para isso ela teria que se deslocar para outra 

cidade, afinal, como é exposto pela oradora/colaboradora “as coisas não caem do céu”.  

Nesse discurso, mais uma vez percebemos que a convivência familiar, está em sua casa 

encontra-se no topo de sua hierarquia de valores, sendo forte o suficiente para a impedir de 

construir uma carreira profissional. Assim, a identidade de nossa oradora/colaboradora tem por 

base suas escolhas (identidade pessoal), sendo uma delas a não continuação dos estudos e sua 

permanência em seu lugar de pertencimento. 
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Excerto 5 

 

E por eu não ter grau de estudo e não ter continuado os estudos fui ser ASG. 

Agradeço muito a ele por ter me deixado trabalhar como auxiliar. Aí foi 

passando esses mandatos tudinho e eu trabalhando. Fiz um concurso e eu 

passei e fiquei concursada. Trabalhei esses vinte e cinco anos, me aposentei 

graças a Deus e só tenho que agradecer. 

 

É perceptível neste excerto que a oradora/colaboradora demonstra um sentimento de 

gratidão, pois apesar de não ter continuado os estudos ela conseguiu um emprego de auxiliar de 

serviços gerais (ASG) e, posteriormente, teve a oportunidade de fazer um concurso e ser 

efetivada. Esse emprego foi de suma importância em sua vida, pois garantiu sua aposentadoria. 

Nesse discurso nossa oradora/colaboradora traz como valor principal a gratidão pela 

possibilidade de conseguir um trabalho, mais simples, mas igualmente digno. Revelando por 

meio das suas lembranças uma identidade de pessoa simples e grata pelo que conseguiu 

conquistar.  

 

Excerto 6 

 
Porque pra estudar a gente aproveitava quando ia buscar água, no caminho 

ia estudando, butava o jumentinho na frente e ia estudando, quando chegava 

lá colocava a água e quando voltava vinha estudando e ali nós estava com 

tudo na cabeça. Tinha que ajudar os pais e estudar. [...] Hoje em dia já tem 

um ônibus que passa na porta de casa pra levar os alunos para a escola, a 

escola é muito boa, os alunos tem o tempo de estudar em casa, tem muitas 

oportunidades para quem quer estudar. 

 

Neste fragmento encontramos lembranças de uma infância marcada por desafios, na 

qual as crianças tinham que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. A oradora/colaboradora relata 

como acontecia os momentos de estudos e faz comparações entre passado e presente, deixando 

claro as oportunidades existentes nos dias atuais. Constatamos com esse discurso o valor que o 

trabalho sempre teve para a construção de sua identidade, reforçando que “tinha que ajudar os 

pais e estudar” eram outros tempos e consequentemente outros valores. 

Para nossa oradora/colaboradora, hoje “tem muitas oportunidades para quem quer 

estudar” ou seja, os filhos estão mais livres das obrigações do lar e as escolas estão mais 

próximas, porque os ônibus passam nas portas, nessa comparação percebemos a presença da 

memória coletiva que é passado em paralelo com o presente, dando a entender que os valores 

se modificaram e hoje a educação dos filhos é mais importante que o trabalho na mesma fase 

da sua vida, em décadas passadas.  
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Excerto 7 

 
Eu num me formei e posso dizer que quem só tem a quinta série é analfabeto. 

Mas, eu tenho muito orgulho, eu posso lhe dizer que eu sou formada pela vida. 

Sou formada em muita coisa. Sou dona de casa, mãe, fui professora, sempre 

ajudei meus filhos nas tarefinhas. Antigamente aqui não tinha postinho, não 

tinha nada e quando uma pessoa fazia uma cirurgia, eu que tirava os pontos 

da barriga das pessoas que precisavam. Já fui cabeleireira, eu já fui 

costureira, quando eu não tinha emprego de prefeitura, eu fazia roupas do 

mesmo jeito que as pessoas pediam, do mesmo jeitinho que estava na revista. 

[...] Eu aprendi muito com a vida. Eu tenho muito orgulho de mim, não me 

formei para ser professora ou outra profissão, mas sou formada pela vida, 

por tudo que passei. 

 

No excerto 7, verificamos no discurso da nossa oradora/colaboradora o valor da 

educação, mas percebemos que ela hierarquiza a formação recebida pela vida, valorizando cada 

atividade que aprendeu e foi capaz de executar. Constatamos claramente que ela sente orgulho 

de si mesma, pois apesar de não ter continuado o seu processo de aprendizagem formal, não se 

arrepende de como viveu, ainda que tenha passado por muitas dificuldades por conta das suas 

escolhas. Segundo ela, aprendeu muito com a vida e agradece a Deus pelas oportunidades que 

teve. 

Nesse sentido, a oradora/colaboradora demonstra por meio da sua memória uma 

identidade construída pelas experiências da vida, pelos desafios que precisou enfrentar e vencer. 

Percebemos, ainda pelo seu discurso que os desafios a fortaleceram, por seu orgulho de si 

mesma e sua firmeza ao revelar suas lembranças.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo nos possibilitou um contato direto com as lembranças do processo de 

aprendizagem da oradora/colaboradora. Foi possível observar através do seu discurso como se 

deu a construção da sua identidade e como a hierarquia de valores mostrou-se presente na sua 

vida.  

No processo argumentativo da oradora, percebemos que suas lembranças revelam seus 

valores e mais que isso, os hierarquizam mostrando que sua falta de estudo formal foi 

substituída por outras aprendizagens, revelando uma mulher forte que aproveitou o que lhe foi 

possível para construir sua identidade e se fazer presente no seu espaço/comunidade. 

Assim, conforme propomos no nosso objetivo inicial, podemos confirmar que o estudo 

nos possibilitou uma compreensão da educação vivenciada pela nossa oradora/colaboradora e 

a construção de sua identidade, deixando claro que sem a proposta do ouvir o outro esse discurso 
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não existiria e as memórias aqui reveladas ficariam perdidas, mostrando a necessidade do 

estudo da memória para a construção da identidade das futuras gerações.  

Constatamos também, que o estudo da argumentação relacionado ao de memória e/ou 

lembranças de velhos possibilitaram uma melhor compreensão dos valores da nossa 

oradora/colaboradora nos relevando sua formação diante das necessidades da vida, nos fazendo 

perceber que o medo pode nos impedir de realizar algumas ações, mas não nos anula se o 

substituímos por outras possibilidades. 

Nesse sentido, considerando as fragilidades e liquidez do mundo atual, no qual as 

mudanças ocorrem sem que nos demos conta, o estudo e a pesquisa que envolvem memória nos 

remete a reflexões da construção da nossa identidade e das identidades de gerações passadas 

que contribuíram significativamente para o que somos.  

Portanto, nosso trabalho espera contribuir para os estudos da argumentação e da 

memória, possibilitando de forma particular uma reflexão sobre o processo de educação de 

décadas passadas, nos revelando nas entrelinhas do discurso apresentado a mudança que a 

educação passa, tanto no sentido de sistematização e investimento, como na visão das famílias, 

nos permitindo dizer que a educação foi ao longo do tempo hierarquizada em detrimento ao 

trabalho em relação aos filhos em idade escolar.     
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RESUMO 

 
Pretende-se com este trabalho abordar a temática educação e memória de um idoso, com o objetivo de 

analisar por meio das suas memórias, os argumentos e teses presentes defendidas em seu discurso sobre 

o processo de aprendizagem escolar e, consequentemente, de uma aprendizagem de mundo. Para a 

abordagem teórica recorreremos aos estudos dos autores Abreu (2009) Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2014) com pressupostos referentes à argumentação e discurso, relacionando as memórias e lembranças 

de velhos Bosi (1994), Halbwachs (2012) e Brandão (2008), além de outros trabalhos que corroboram 

para os estudos de memória e argumentação. O corpus se constitui de uma entrevista realizada pelas 

autoras como parte de uma atividade da disciplina Psicologia da Educação do curso de Letras/Língua 

Portuguesa. A conversa com o idoso se deu por meio de uma entrevista semiestruturada e gravada com 

o consentimento e autorização do entrevistado, conforme as normas existentes. Na sua fala o Senhor 

Aldemir de Oliveira Silva de 78 anos nos revela as dificuldades existentes em relação às escolas e ao 

acesso a aprendizagem na sua infância, deixando claro que a necessidade da época era o trabalho e que 

a educação permanecia sempre como secundária. Dessa maneira, percebemos com a análise das teses 

defendidas pelo idoso neste trabalho a importância das memórias de pessoas mais simples e do nosso 

convívio muitas vezes diário, mostrando por meio dos seus discursos, realidades desconhecidas pela 

geração atual, propondo assim uma reflexão da evolução da educação e da prioridade trabalho x escola 

na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Memória. Argumentação. Idoso. Educação.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho aborda a temática educação e memória de um idoso, com o objetivo 

de analisar por meio das suas memórias os argumentos presentes em seu discurso sobre o 

processo de aprendizagem ocorrido há 70 anos. Antes de nos aprofundarmos no percurso desse 

processo é necessário ressaltar a importância desse termo “memória”, tanto em relação ao 

aprendizado perpassado por esse discurso especificamente como também em relação à reflexão 

em outros contextos da vida de um modo geral. 

Assim, como aporte teórico para a construção desse trabalho recorremos aos 

pressupostos dos autores Abreu (2009), Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) para a 

identificação e análise das teses defendidas pelo entrevistado. Bosi (1994), Halbwachs (2012), 
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e Brandão (2008) para discorremos sobre memória e lembranças de velhos, entre outros 

trabalhos que corroboram para os estudos de memória e argumentação.  

O estudo aponta para uma abordagem de cunho qualitativo por possibilitar uma 

interpretação de um assunto complexo e em conexão com o mundo real. O corpus utilizado é 

parte de uma entrevista realizada pelas autoras como atividade prática da disciplina Psicologia 

da Educação no curso de Letras/Língua portuguesa1. A entrevista realizada se caracteriza como 

semiestruturada com a autorização do nosso orador para gravação e divulgação via trabalhos 

acadêmicos. Todo o discurso foi pautado nas memórias do nosso memorialista, um senhor de 

78 anos, que relata sobre a educação de sua época de criança, as dificuldades para aprender, a 

falta de escolas, a preferência pelo trabalho e sua compreensão atual sobre a educação. Antes 

da entrevista as autoras solicitaram ao senhor Aldemir de Oliveira Silva autorização para a 

publicação dessas suas memórias, para tanto foi lido e solicitado a sua assinatura no TCLE2 – 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o que foi atendido prontamente. 

Considerando o propósito do trabalho, apresentamos discussões relacionadas à 

argumentação e a memória de velhos que nos permitirá uma reflexão sobre a educação em 

épocas distintas da nossa sociedade.          

 

2 BASE TEÓRICA: ARGUMENTAÇÃO E DISCURSO 

 

Os estudos da Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) nos mostra que, 

todos os nossos discursos são, em sua constituição, essencialmente argumentativos, pois já 

possuem em si um propósito de interação e convencimento, sendo gerenciados por um 

processamento de recursos argumentativos, resultante em uma significação redirecionada para 

cada tipo de esfera comunicacional humana, sendo essa construção definida pela associação 

entre o sujeito discursivo (orador) e o responsável pelo acolhimento de suas teses (o auditório 

ou ouvinte). 

Segundo Abreu (2009), para argumentar e manter as relações interpessoais 

harmonizadas é necessário saber dialogar, com argumentos integradores que não aflijam o 

universo do outro, de modo a permitir que ambos os interlocutores (orador e ouvinte) possam 

conter suas verdades, porém, respeitando a do outro, aderindo o auditório a técnica do ouvir, 

                                                             
1 A atividade da disciplina Psicologia da Educação era a construção de um diário de memórias, nesse sentido 

aproveitamos a entrevista realizada.   
2 O TCLE assinado pelo senhor Aldemir de Oliveira Silva foi elaborado em duas vias, uma cópia ficou com as 

autoras e a outra com o entrevistado, antes da entrega foi realizada uma leitura e explicado todos os pontos ao 

entrevisto para sua ciência. 
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sendo esse posicionamento essencial para o aprimoramento das relações, como também para 

um melhor entendimento da validade das teses defendidas pelo orador nas suas construções 

discursivas, já que como demonstra Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 133), “uma das 

preocupações do orador será tornar presente, apenas pela magia de seu verbo, o que está 

efetivamente ausente e que ele considera importante para sua argumentação[...]”, sendo para 

isso crucial que haja essa constante colaboração, ou acordo prévio entre as partes. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca, a argumentação visa um contato intelectual por meio 

do discurso e essa ideia diz que: 

 

[...] quando se trata de argumentar, de influenciar, por meio do discurso, a 

intensidade de adesão de um auditório a certas teses, já não é possível 

menosprezar completamente, considerando-as irrelevantes, as condições 

psíquicas e sociais sem as quais a argumentação ficaria sem objeto ou sem 

efeito. Pois toda argumentação visa à adesão dos espíritos e, por isso mesmo, 

pressupõe a existência de um contato intelectual (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA 2014, p. 16). 

 

Assim o autor, nos mostra que por meio da argumentação as teses são apresentadas ao 

auditório, cabendo ao orador por meio do “contato intelectual” conseguir o máximo de adesão 

do seu auditório. 

No campo discursivo a argumentação se encontra também permeada por meio das 

memórias, transpassadas por nossos oradores/colaboradores que ganham lugar de relevância 

em defesa de suas teses, formadoras de identidades, pois seus discursos vêm revelar muito de 

si e do poder desempenhado pela sua argumentação. Para esse processo de construções de 

memórias o gerenciamento de relação em contato com a presença da argumentação é 

imprescindível, sendo também necessário por parte dos indivíduos uma cooperação construtiva, 

fornecedora de uma verdade. 

Assim, em linhas gerais, com base na perspectiva de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2014), o discurso se constitui aqui por ser o espaço de sentidos onde acontecem esses processos 

argumentativos, no qual ocorre a interação mediadora entre orador, auditório e contexto de 

produção da linguagem, abrangendo então nessa relação uma dimensão dialógica da linguagem. 

Mediante isso, Abreu (2009) afirma que, nessa troca dialógica “o mais importante não 

são as informações em si, mas o ato de transformá-las em conhecimento” (ABREU, 2009, p. 

4). Nesse sentido, ao relembrar o memorialista passa através dos seus argumentos e teses não 

apenas informações mas, sim ideias, valores e emoções que se transformam pelo gerenciar da 
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relação com o ouvinte em ganho de conhecimento, baseado por novos olhares, nascendo então 

uma paciente conexão articuladora entre o convencer e/ou persuadir o outro. 

Nesse contexto, para o estabelecimento de um excelente diálogo de trocas interpessoais 

é necessário ainda de acordo com o seu orador/colaborador aderir a algumas condições que 

possibilitam o desenvolver e fluir da argumentação, como a de adequar a nossa linguagem de 

modo que ela venha atender as nossas perspectivas, bem como fornecer uma relação empática 

e transparente projetando uma aproximação de confiança com o outro, mostrando-se está 

disposto a aceitar seu ponto de vista e ouvir tudo pacientemente a partir das atribuições das suas 

emoções, pois a forma de se expressar às vezes diz muito mais que o sentido lógico da palavra. 

Em linhas gerais, podemos dizer que argumentar é conforme defende Abreu (2009), o 

vencer junto com o outro, o conquistar algo em comum entre o orador e ouvinte, de conservar 

histórias e identidades mediante as experiências vividas, caminhando juntos sensibilizados com 

a ética, é persuadir com o que se faz presente no mais íntimo do outro, atendendo suas 

necessidades, compreendendo o fortalecimento que o ato argumentativo propõe no discurso, 

deixando claro que o ato de argumentar é realizado em conjunto. 

 

3 MEMÓRIA: UMA PONTE ENTRE O PASSADO E O PRESENTE 

 

A memória possui uma força unificadora, que se revela como eixo segmentado entre o 

que já passou e o que ainda se realizará, dessa forma ela fornece um norteamento para a 

construção de novas ações humanas, além disso, a partir da exploração eficiente do seu uso é 

que se pode construir experiências e estabelecer as progressões evolutivas destinadas a todos 

os contextos. 

Segundo Brandão (2008), a memória é um ponto fundamental de destaque na vida dos 

seres humanos, podendo abarcar abrangentes perspectivas em sua totalidade, e uma delas está 

relacionada à aquisição e conservamento de fatos já vivenciados pelo ser humano, onde estes 

uma vez armazenados na memória se tornam contribuintes e influentes com o decorrer de toda 

uma vida. Cada indivíduo tem suas memórias, lembranças, uma história a ser partilhada, com 

base no seu ponto de vista, e lapidada mediante os fragmentos guardados nessa memória, a 

obtenção dos resultados que ela promove o ser humano a conquistar a cada dia se atribui ao 

grau de significação construída para essas lembranças resgatadas.  

Além de nos nortear sobre a formação de nossas raízes e identidades, de cada passo que 

pensamos e realizamos a memória de longa duração pode ainda construir no indivíduo novos 

aprendizados que permearão no convívio presente. De acordo com os estudos de Brandão 
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(2008), a memória se constitui por um conjunto de processos psíquicos que desencadeiam as 

recordações, onde em grande parte somente os fatos que afetam os sentidos do ser humano é 

que passam a ser mantidos, recuperados e rememorados como lembranças, seja ela de boas 

recordações ou como ato motivacional de reflexão sobre certo acontecimento. Dessa forma, o 

trabalhar da memória nunca é vazio de sentidos, sempre haverá uma razão, um interesse, e força 

maior existente por trás de cada modulação dela realizada. 

Nesse sentido, as memórias passam a construir os sujeitos, seja no âmbito pessoal, 

social, histórico, cultural e/ou até mesmo educacional. Tudo isso se faz possível pelo fato do 

ser humano recorrer ao compartilhamento da memória, individual e coletiva, que leva então a 

amplitude das lembranças e testemunhos, promovendo novos pensamentos e reflexões que 

resultam em um fim determinado. Norberto Bobbio (1997), filósofo italiano, em seu livro ‘O 

tempo da memória’ – de senectude e outros escritos autobiográficos-reforça essa idéia: ‘(...) 

somos aquilo que pensamos, amamos, realizamos, (...) somos aquilo que lembramos’ 

(BRANDÃO, 2008, p. 12).  

Sendo assim, cada lembrança do passado gera uma representação, movida pelas bases 

identidárias dos indivíduos, e o aprendizado construído em ligação com o legitimar do presente 

mediante a mesma só se constituirá a partir do acompanhamento da emoção atribuída ao fato 

vivido, caso contrário, essa lembrança não passará apenas de uma repetição do acontecido, que 

logo cairá em esquecimento. 

Os meses, os dias, os anos, o tempo, tudo passa, fluem como um rio em meio às águas, 

mas a memória mantida viva em escritos e lembranças jamais passará por isso ela se faz reflexo 

do que aprendemos hoje, e no que é possível revivenciar como experiências, e ressignificar 

valores de momento vividos. 

Diante do papel vital que a memória desempenha em nossas vidas Bosi (1994) afirma 

que, “A função da memória é o conhecimento do passado que se organiza, ordena o tempo, 

localiza cronologicamente” (BOSI, 1994, p. 89). Assim, se encontrando estreitamente 

interligada com o tempo a memória individual também pode assimilar todas as contribuições 

externas, que são proporcionadas pela memória coletiva, vindo a constituí-las como parte de 

uma historicidade, fortalecendo uma identidade de forma que as contextualize, haja vista a 

dimensão que uma simples lembrança pode abarcar formando e reconhecendo a base de uma 

sociedade cronologicamente marcada no tempo. Esse fator vai então de encontro com a 

afirmação de Halbwachs (2012), que toda memória mesmo tida como única prende-se de 

alguma forma a um contexto social mais amplo, já que o indivíduo se encontra sempre em 

interação com o seu meio. 
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Além dessa organização temporal as memórias podem provocar nos indivíduos um 

sentido mais além, ultrapassando a cronologia das horas e alcançando algo subjetivamente mais 

repleto de significado para os sujeitos, visto que a dimensão do tempo se torna singular para 

cada indivíduo, de acordo com cada situação, e é dessa forma que o idoso por meio das 

lembranças segue articulando seus conhecimentos, experiências, sentimentos e desejos, que a 

cada rememoração passa por um processo avaliativo, e ajuizado de comparação, apresentando 

assim as lembranças passividade de novos sentidos mediados pelas experiências à luz do tempo 

presente. 

O acervo de conhecimentos que hoje possuímos se dão graças aos compartilhamentos 

dessas memórias transpassadas por essas pessoas mais experientes. Em meio às diversidades 

de mudanças ocorridas ao longo do tempo muito se tem deixado de lado esse ato de grande 

importância que é o rememorar, que pode ser realizado por qualquer pessoa independentemente 

de idade, sexo, nível de escolaridade e etc. Logo, tendo em vista que os melhores aprendizados 

com as memórias se dão de forma compartilhada, criando entre os sujeitos uma convivência 

interativa de trocas interpessoais, o idoso nesse panorama complexo de modernidade passou a 

ser essa fonte identidária social, transmitindo e eternizando horizontes temporais, de maneira a 

adquirir um caráter essencial para a vida e a formação dos indivíduos. 

“Se as lembranças às vezes afloram ou emergem, quase sempre são uma tarefa, uma 

paciente reconstituição” (BOSI, 1994, p. 39) que se encontram guardadas e aos poucos vai se 

ampliando. Ao recorda-lás busca-se os sentidos da trajetória e o idoso ao narrar suas memórias 

individuais traz embutido nesse ato também as memórias coletivas que podem gerar todo o 

sentido do acontecido, dessa forma, a fala fragmentada desse memorialista ao rememorar o 

passado já se faz portadora de significações que nos aproxima da verdade, tornando o passado 

um vínculo vital para a extração do conhecimento formador no presente. 

Logo, ao retratar sobre a abordagem memórias o primeiro pensamento que nos vêm à 

cabeça é o lembrar, construir a ligação ao passado, o reportar do que passou, mas é importante 

salientar que esse ato do rememorar memórias não se remete apenas a isso, e sim também a 

aplicar a partir dos testemunhos ouvidos valores, acrescentando intensidade e novas 

experiências, mediante a relação com o presente, de maneira a gerar importância na 

continuidade da história de vida. 

Nessa relação de ouvir e dar lugar a voz do outro é que se constrói um sentido para cada 

tempo, sendo assim, concretizo dando ênfase no já relatado por Bosi (1994, p. 90), “Entre o 

ouvinte e o narrador nasce uma relação baseada no interesse comum em conservar o narrado 

que deve poder sem ser reproduzido”. Para então, enfatizar mais ainda essa síntese trago mais 
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uma mensagem fantástica e de grande sentido proferida por Bosi (1994, p. 90) “A memória é a 

faculdade épica por excelência”, e assim, não podemos perder em época ou tempo algum as 

memórias das gerações passadas, pois elas são necessárias para as construções das memórias 

futuras, ou seja, as histórias contadas nos possibilitam o surgimento de novas histórias que como 

uma teia se cruzam e se completam. 

  

4 ANÁLISE: ARGUMENTAÇÃO E MEMÓRIA EM DISCURSOS DE VELHOS  

 

Neste tópico, apresentamos a análise dos excertos da entrevista realizada com o Senhor 

Aldemir de Oliveira Silva, de 78 anos, pessoa simples que por meio das suas memórias nos 

deixou conhecer sua história de aprendizagem e luta pela sobrevivência em uma época em que 

o trabalho era mais valorizado que a educação. Realçamos aqui como fundamentação da 

pesquisa as teses defendidas pelo nosso orador/colaborador e também suas memórias 

individuais e coletivas. 

É importante mencionar, que todos os excertos foram gerados do discurso do 

orador/colaborador, sobre a educação da sua época, envolvendo sua relação com a escola, a 

aprendizagem, o trabalho e a família. 

  

Excerto 1: 

 
[...]há lembrei foi na faixa duns cinco anos nós comecemos a estuda, só que 

tem um problema eu comecei indo pra escola mais ia um dia outro não, as 

vezes ia uma semana e passava duas, três sem ir com dias não sabia mais 

onde tava, sabia mais de nada (A. de O. SILVA). 

 

Verificamos, no discurso do nosso orador/colaborador que seu primeiro contato com a 

escola acontece aos cinco anos de idade, no entanto sua tese nos revela que esse contato não 

acontecia de forma contínua “mais ia um dia outro não, as vezes ia uma semana e passava 

duas, três sem ir com dias não sabia mais onde tava, sabia mais de nada”, revelando assim 

uma descontinuidade no seu processo de aprendizagem. Percebemos nessa fala a ênfase na 

memória individual ou ainda o que Halbwachs (2012) chama de “intuição sensível”, por 

pertencer aquele que a revela. 

 

Excerto 2: 

 

[...] nós morava no sitio e a escola era no sitio, era bem distante, longe nós 

ia a pé, ai também tinha que trabalhar [...] O meu pai não queria que nós 

estudasse não era só pra trabalhar, fazer cerca, brocar, fazer maniva, limpar, 
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já a minha mãe pelejava pra nós estudar e meu pai dizia que não, namm que 

tinha que aproveitar esses meninos no trabalho que nós precisa de comer 

feijão, arroz, fazer safra de farinha e tudo (A. de O. SILVA). 

 

No excerto 2, percebemos no discurso do orador/colaborador que sua tese gira entorno 

da lembrança do pai que não queria que os filhos estudassem e a mãe que “pelejava” para eles 

estudarem, deixando transparecer a necessidade do trabalho de todos da família para se ter o 

que comer. As lembranças do nosso orador/colaborador revelam então a construção de uma 

memória coletiva por considerar o trabalho que era realizado, “meu pai dizia que não, namm 

que tinha que aproveitar esses meninos no trabalho que nós precisa de comer feijão, arroz...” 

, em detrimento a sobrevivência de toda a família, verificamos ainda, que nesse excerto o 

discurso é no plural “nós morava no sitio”, “pra nós estudar”, “esses meninos” reforçando a 

memória coletiva que envolve toda a família (pais, irmão). 

 

Excerto 3  
  

Eu no consegui nem aprender a escrever, somente o que consegui ainda foi 

assinar o nome, mesmo assim com um tempo fui esquecendo. [...] até hoje não 

tenho sabedoria, o povo chamava pra mim explicar alguma coisa e dar uma 

informação e eu não sabia, eu só sei assinar meu nome ai no resolvo muita 

coisa não então, questão de tirar dinheiro ou qualquer outra coisa que não 

sei peço a outra pessoa para me ajudar, para ler ou outra coisa porque não 

entendo, então aquela pessoa era como uma prova, segurança pra gente, 

podia ser um conhecido ou amigo (A. de O. SILVA).  

 

Nesse excerto, percebemos que o orador/colaborador deixou evidente a tese que só 

conseguiu aprender a escrever o nome, seu discurso diz “Eu no consegui nem aprender a 

escrever, somente o que consegui ainda foi assinar o nome, mesmo assim com um tempo fui 

esquecendo”, mostrando a dificuldade para se ter uma aprendizagem adequada em sua época, 

fato que deixou uma lacuna no decorrer do tempo, pois o nosso orador/colaborador relata sua 

deficiência para entender determinadas coisas e também realizar tarefas: ‘o povo chamava pra 

mim explicar alguma coisa e dar uma informação e eu não sabia”, fato esse que concretiza a 

representação do reflexo da falta de possibilidades disponíveis para a efetivação completa da 

sua aprendizagem. 

Evidenciamos ainda, que além de marcar o que lhe trouxe seu processo de aprendizagem 

vigente no seu passado o nosso orador também estabelece uma comparação reflexiva dos seus 

atos perpassados em relação ao agora, no seu presente, tanto no âmbito da vivência pessoal 

como social, “questão de tirar dinheiro ou qualquer outra coisa que não sei peço a outra 

pessoa para me ajudar, para ler ou outra coisa porque não entendo”. Revelação essa que 
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evidencia que o outro (memória coletiva) passa a ser seu braço de apoio, seu auxilio para 

realizar/resolver questões do dia a dia, sem a preocupação de posteriormente, se possível, 

realizá-las sozinho, como marcação de uma nova etapa de aprendizado.  

Em síntese, seu discurso vem mediar à relação existente nas memórias narradas por 

meio da evocação das experiências de vida, entre o passado e presente, vindo a construir sua 

identidade formadora, como assim enfatiza Brandão (2008), que os fatos já vivenciados ganham 

significação de modo a articular o transcorrer de toda uma vida. 

 

Excerto 4 
 

[...] depois de casado ainda estudei num programa do governo para os mais 

velhos que tinha, mais ai no aprendia porque trabalhava muito pra sustentar 

os filhos e a mulher e o estudo se tornava grosso, difícil..., mais ainda aprendi 

a assinar bem o meu nome que tinha esquecido, porque tinha que votar ai foi 

o jeito aprender, tinha que fazer documentos (A. de O. SILVA). 

 

No excerto 4, podemos observar que  o orador/colaborador enfatiza que após casado 

ainda procurou estudar através de um programa ofertado pelo governo para os mais velhos, 

fortalecendo aí a tese da importância da aprendizagem para o dia-a-dia do ser humano, e 

mostrando nesse discurso as evidências da memória coletiva, que se entrelaça pela presença de 

um acontecimento partilhado com outros indivíduos, contudo, em seu discurso ele vêm afirmar 

de maneira clara e intensiva que esse “estudo se tornava grosso, difícil...”, pois, seus 

argumentos revelam que ele era o único responsável por o sustento da família já construída, e 

desse modo, não conseguia ter tempo suficiente para dedicar-se somente aos estudos, por mais 

que essa fosse sua vontade, acarretando assim mais complicações que afetaram a progressão da 

sua aprendizagem educacional.   

No entanto, ao expressar seu discurso o orador/colaborador também nos mostra que só 

o fato de ter tido a oportunidade de aprender a escrever pelo menos seu nome já foi para ele um 

grande passo de incentivação e de vitória, lhe servindo esse aprendizado como um auxilio para 

a realização de algumas tarefas, como votar e fazer documentos, que se tornaram na sua fala 

fortes argumentos responsáveis por impulsionar sua peleja de continuar a estudar. Com isso, a 

partir da sua narração percebemos a importância da arte de resgatar essas memórias, que se 

confirma com a ênfase em que Bosi (1994) nos passa, que o narrador trata das suas próprias 

experiências retiradas das suas lutas e da dor, mas contadas com sinceridade e honestidade do 

começo ao fim.  
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Excerto 5 

 
... Eu queria estudar pra aprender bem muito, mais no deu fazer o que né! 

Mais hoje entendo o porquê disso deu no poder estudar né porque ou comia 

ou estudava, no tinha escolha, e o que eu sinto mais saudade hoje é dos meus 

pais, no guardo magoa por causa disso não, e é isso só (A. de O. SILVA). 

 

Por último, por meio desse excerto, podemos constatar a evocação reflexiva do nosso 

orador/colaborador que finaliza seu discurso em torno de suas memórias gerando um aporte 

final para o seu processo de aprendizagem, resultante perante toda a sua vida, declarando o 

seguinte “... eu queria estudar pra aprender bem muito, mais no deu fazer o que né!”, sendo 

sua fala expressada de modo a exprimir que mesmo com a prioridade do trabalho tudo que 

estava ao seu alcance ele realizou, só não poderia mudar todo um destino que já estava 

predestinado, dando ênfase “de certa forma” também na importância de estudar quando se pode, 

quando todas as oportunidades estão a seu favor, porque ele ao contrário “ou comia ou estudava, 

no tinha escolha”.   

Para essa reflexão observamos que, nosso orador sai das suas determinações atuais 

acompanhado pela evocação do seu espírito e lapida suas lembranças como um diamante bruto 

e só então consegue saber o que hoje ele é, o que representa, passando a compreender o porquê 

de tudo que vivenciou, vindo a confirmar o que Bosi (1994) nos quer passar, sendo mais uma 

vez seus pais a base geradora para seu ponto de vista sobre as experiências passadas, e finaliza 

exclamando “no guardo magoa por causa disso não, e é isso só”, de modo a transparecer que 

ele poderia sim ter ficado sentido ou queixoso até os dias de hoje por não ter tido uma 

aprendizagem que lhe rendesse melhores frutos para a construção de sua vida, porém, somente 

entender o valor que cada ato seu representou para si, e para sua família, ao poder ajudar e 

colaborar para cada crescimento de todos já o torna uma pessoa vencedora e só isso basta, não 

há o que questionar, cada um tem sua história e uma significação diferente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, concebemos por objetivo analisar os argumentos presentes na memória 

discursiva de um senhor, hoje já idoso, trazendo em evidência seu processo de aprendizagem 

educacional, correlacionado também ao trabalho, a família e os frutos da sua experiência de 

vida, como forma de fornecer valoração as suas narrativas, e contribuições necessárias para os 

estudos relacionados à memória, mostrando desse modo, a sua importância como base para a 

constituição de histórias de gerações futuras.  
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Em linhas gerais, os modos de construção dos relatos do nosso orador evocaram 

lembranças em que passado e presente se mesclaram, trazendo assim o que a memória por 

excelência nos permiti, conforme já descrito nas análises, o refletir em meio a diferentes 

horizontes, tanto por meio do revelado enquanto memória individual intuitiva, quanto pela 

coletiva, ao envolver a presença de outros indivíduos em suas experiências. 

Assim, por meio da análise do discurso do nosso orador/colaborador e da defesa de suas 

teses, percebemos de modo transparente como a educação era oferecida e adquirida pelas 

pessoas em épocas passadas, marcando como evidência as circunstâncias que impediam o 

acesso à aprendizagem, tendo em vista a predominância do trabalho sempre a frente de tudo, 

voltado para a satisfação das necessidades básicas, ficando assim perante o evidenciado nas 

memórias coletivas, por parte de todos no topo hierárquico dos afazeres do quadro social 

vigente da época.  

Com isso, torna-se perceptível que nessa época toda criança já crescia com um caminho 

praticamente predestinado a seguir, o de trabalhar e só quando possível então estudar, 312ing o 

pouco de tudo que se conseguia ter era fruto desse trabalho, comida, roupa, e até mesmo os 

recursos financeiros destinados ao estudo, já que nada era fornecido pela escola ou governo. 

Nesse sentido, as teses do nosso colaborador reflete-se então, numa vida regrada que se 

perpassava desde criança, mediada perante a garantia de sobrevivência, com ocupação 

simultânea da relação familiar traçando sua trajetória pessoal e social, vista como parcela 

constituinte da organização das vivências e responsabilidades, até a vida adulta, onde se fazia 

necessário ainda manter uma escolha, trabalhar ou estudar, as duas opções não eram viáveis 

logo que o contexto histórico social em que o  orador/colaborador se encontrava não fornecia 

condições favoráveis para isso em muitos de seus aspectos.  

Considerando a importância da memória como resgate do que temos hoje, podemos 

perceber ao conhecer o relato do nosso orador/colaborador que a educação em muito já evoluiu, 

houve processos de mudanças favoráveis para se obter acesso a uma completa aprendizagem , 

atualmente, existem caminhos mais abertos que podem proporcionar ao sujeito uma melhor 

qualidade de educação, além de que essas mudanças oportunizaram melhor conciliação entre 

trabalho e escola, tendo em vista aos recursos financeiros, mesmo com todas as dificuldades e 

percalços que sempre vão existir, porque nada é perfeito por completo, tudo se encontra sempre 

em constante aprimoramento evolutivo, a educação se faz presente diferentemente do 

estabelecido em épocas anteriores, como a deste senhor, se fazendo assim mais acessível a 

todos. 
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Portanto, por meio desse trabalho no qual relacionamos argumentação e memória 

percebemos por meio de um olhar reflexivo a importância de estudos que envolvam essas 

temáticas para os dias atuais. Ressaltamos ainda que, em meio a uma sociedade inserida no 

mundo movido pelos meios tecnológicos se torna de primordial relevância trabalhar questões 

que possibilitem ouvir outros discursos, dos sujeitos/oradores, pois essa troca de informações e 

conhecimento entre o ouvir e refletir é uma maneira de assegurar que os trabalhos com 

memória, motivo de constituição de nossas identidades/histórias, possam ser vistos e 

transpassados por gerações futuras. Desse modo, com esse estudo esperamos ter contribuído 

tanto para as pesquisas de memórias como também em parcela para a ampliação dos estudos da 

argumentação, em um viés de valoração das memórias/ e relatos de vida. 
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RESUMO 

 
Ler é produzir sentidos, e a semiótica discursiva nos dá a possibilidade de, por meio de uma gramática 

do discurso, fazer uma leitura que leva a uma significação produtiva. Isto porque nos permite ativar 

conhecimentos de mundo que enriquecem a análise sem que extrapole o limite do texto. Este artigo tem 

como objetivo apresentar uma proposta de pesquisa em desenvolvimento neste ano de 2020, cujo 

objetivo geral é: analisar a performance do Major Antônio Morais, ator de O Auto da Compadecida a 

fim de propor debates para o Ensino Médio. O intuito é que inicialmente discutamos os conceitos 

semióticos com ênfase na semiótica Discursiva; elenquemos os valores implicados à figura do Major 

Antônio Morais; para então sistematizarmos debates temáticos voltados para o Ensino Médio. Para tanto, 

nos utilizaremos da Semiótica Discursiva de linha francesa como fundamentação metodológica para o 

debate, seguindo as abordagens de Greimas (2002) e Rastier (2010). O corpus da pesquisa é a obra O 

Auto da Compadecida de Ariano Suassuna. Utilizaremos uma pesquisa aplicada, de abordagem 

qualitativa. As categorias de análise serão status e poder no percurso do ator Major Antônio Morais de 

O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Com a elaboração da proposta de pesquisa ora 

apresentada, visualizamos sua aplicabilidade, uma vez que foram apresentados os elementos 

indispensáveis para que seja efetivada, a saber, tema, problema, hipóteses, objetivos, corpus, 

metodologia, bem como a teoria embasadora. 
 
Palavras-chave: Semiótica Discursiva. Ensino. Status. Poder. O Auto da Compadecida.  
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A literatura popular é considerada por muitos uma forma de resistência e uma 

manifestação feita pelo povo, com o povo e para o povo. Por meio desta, muitos trovadores 

cantavam e contavam as histórias de determinada localidade e propagava os acontecidos, 

espalhando sua cultura, crenças e costumes. Corroborando com essa ideia, Nogueira (2007) 

afirma que, desde a pré-história, poetas, ou cantadores, têm contribuído para a propagação 

social e cultural, usando o poder das palavras e a magia das histórias que encantavam pessoas 
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Centro de Formação de Professores-CFP, Campus de Cajazeiras. Integrante do Grupo de Pesquisa Discurso, 

Semiótica e Ensino-DISEEN, CNPq.  
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Cajazeiras. Líder do Grupo de Pesquisa Discurso, Semiótica e Ensino-DISEEN, CNPq.  
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que, por sua vez, não esqueciam e repassavam a outros, criando um ciclo de continuação 

cultural. 

É em meados do século XIX que essa literatura ganha uma maior notoriedade em terras 

brasileiras, com as conhecidas cantorias3, tendo uma maior predominância na região Nordeste. 

De acordo com Abreu (1997), as cantorias eram recitadas acompanhadas pelo som de violas ou 

rabecas cujos cantadores se enfrentavam em desafios verbais. Essas apresentações ocorriam 

praticamente em todos os lugares em que houvesse público. Ao lado das cantorias, que são 

manifestações da oralidade, destacam-se os cordéis, que são manifestações escritas, cujos 

nomes como Leandro Gomes de Barros e João Martins de Athayde tiveram uma grande 

representatividade no Nordeste. 

Na obra O Auto da Compadecida de Ariano Suassuna, proposta para este estudo e 

publicada em 1955, é possível identificar diversas marcas dessa literatura: entre elas, histórias 

que retratam a vivência diária de muitos nordestinos, relações de poder centradas em posições 

sociais com destaque na busca de sobrevivência, situações que figuram a lei da vida, mostrando 

como as pessoas não têm como decidir e escolher onde e quando irão nascer ou a classe social 

a que irão pertencer.  

A obra é escrita em forma de peça, e a história se passa na comunidade de Taperoá, 

município do estado da Paraíba. Retoma elementos do teatro popular e da literatura de cordel 

e, de forma satírica e humorística, Ariano nos mostra a visão daquele que dispõe de baixo poder 

aquisitivo na história, dos poderosos e dos religiosos. O autor também mostra a presença do 

sistema político centrada no coronelismo predominante na região, representado pela figura do 

Major Antônio de Morais, pessoa orgulhosa, mandona, detentor de todo o poder e temido por 

todos. 

Esta é uma proposta de pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, cujo 

questionamento é o seguinte: é possível perceber valores como status e poder na obra O Auto 

da Compadecida, de Ariano Suassuna? E imbricada a este questionamento, buscaremos saber 

como ocorre a relação entre esses valores e a performance do ator Major Antônio Morais. Ao 

lado desse olhar sobre este ator específico, também queremos descobrir e sugerir a possibilidade 

de uma adequação desse debate para o ensino médio.   

Partimos do pressuposto de que há a presença dos valores status e poder na obra corpus 

da investigação, além de uma relação entre esses valores implicados e a performance do Major 

Antônio Morais, uma vez que o ator ocupa um cargo de grande prestígio na sociedade, o de 

                                                             
3 Concerto de vozes, música vocal. (Dicionário online de português) 
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coronel, em específico na comunidade de Taperoá.  E, além disso, consideramos que este é um 

debate necessário em sala de aula da educação básica, pois promove a emergência de relações 

sociais cuja honestidade e ética são elementos indispensáveis nas relações sociais, bem como 

no trato do profissional de todas as áreas com o povo, ainda mais quando se trata de um 

profissional responsável pela segurança do povo. O aluno da educação básica está se 

construindo para uma profissão e isso requer da escola uma preparação desse jovem como 

cidadão. 

Intentando solucionar a problematização de pesquisa, comprovando ou refutando as 

hipóteses levantadas, traçamos como objetivo geral: propor debates, com adequação para o 

Ensino Médio, dos valores de status e poder subjacentes à performance do Major Antônio 

Morais, ator de O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. E como objetivos específicos: 

articular concepções da Semiótica Discursiva com destaque no Percurso Gerativo da 

Significação e nas zonas antrópicas da semiótica das culturas; investigar os valores implicados 

a figura do Major Antônio Morais com ênfase ao status e ao poder; sistematizar debates 

temáticos para o Ensino Médio, levando em consideração a performance do Major Antônio 

Morais.  

Esta proposta de pesquisa se justifica em primeiro lugar porque trabalha a compreensão 

do texto. E este é um dos objetivos mais importantes para consolidar a autonomia intelectual 

dos alunos de diferentes níveis de escolaridade. É possível afirmar que, o ensino de leitura ainda 

é repleto de dificuldades, muitas vezes pela repulsa dos alunos às propostas de leitura. 

Em segundo lugar porque temos uma proposta que se sustenta na Semiótica Discursiva 

a qual proporciona subsídios para a leitura de textos, o que auxiliará o leitor a compreender os 

efeitos produzidos pelo texto por meio do Percurso Gerativo de Sentido que nos ajuda a 

compreender o que o texto traz nas subjacências. 

Em terceiro lugar, esta pesquisa tem como base literária e foco de Análise O Auto da 

Compadecida (1990) do escritor paraibano Ariano Suassuna, que resulta positivo, já que retrata 

a história de nordestinos que vivem à margem da sociedade e submissos a vontade dos 

poderosos, detentores da tomada de decisões, temática relevante para ser inserida nos debates 

de sala de aula de Educação Básica. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa. Aquela se explica porque 

as reflexões tem intenção de aplicabilidade na prática de sala de aula; esta porque tais reflexões 

que encontram como local de interação um texto, O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, 

passa por uma descrição e interpretação desses valores.  
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Buscamos fundamentação na Semiótica Discursiva de linha francesa (GREIMAS, 

2002), que destaca o Percurso Gerativo de Significação, composto de um nível fundamental, 

um narrativo e um discursivo, e a semiótica das culturas (RASTIER, 2010) no que diz respeito 

às zonas antrópicas: identitária, proximal e distal. 

O presente artigo apresenta três partes centrais: uma breve apresentação da teoria 

semiótica; depois, uma apresentação do corpus, seguida de uma descrição metodológica como 

caminho propositivo para desenvolvermos a investigação. 

 

2 PONTUANDO CONCEITOS DA SEMIÓTICA DO DISCURSO 

 

O conhecimento é construído na interação do sujeito com o seu entorno. Ao construir 

esses conhecimentos, o sujeito modifica o mundo e se modifica e o novo sempre se manifesta, 

embora num movimento de renovação e adaptação do que já existe. Isso acontece por meio de 

signos e aqui destacamos o signo linguístico, com o qual, esta proposta de pesquisa com base 

na semiótica, trabalhará. 

Para tanto, buscamos Saussure (1857-1913), fundador e pai do estruturalismo 

linguístico, para quem a semiologia é uma ciência geral da comunicação humana, que estuda a 

vida dos signos como parte da vida social. É importante ressaltar que tudo ou quase tudo que 

se estuda hoje tem suas raízes na Filosofia da Linguagem. Filósofos como Platão, Aristóteles, 

os Estoicos tiveram grandes contribuições nesse processo. Assim, pode-se dizer que os estudos 

semióticos surgiram com a finalidade de contribuir para a compreensão do mundo que nos 

cerca.  

Por meio do sistema de signos e de suas estruturas, podemos seguir um percurso que 

leva em consideração todos os sistemas de significações linguísticos. Para a Semiótica 

Discursiva, esse percurso é chamado de Percurso Gerativo de Sentido e se refere ao plano de 

conteúdo de um texto, se preocupando com o modo como o sentido nele é construído.  

De acordo com Fiorin (2008, p. 20), o Percurso Gerativo da Significação “é uma 

sucessão de patamares, cada um dos quais suscetíveis de receber uma descrição adequada, que 

mostra como se produz e se interpreta o sentido”. Fiorin (2008) explica que o percurso gerativo 

está dividido em três patamares: o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo e 

em cada um deles existe um componente sintáxico e um componente semântico como podemos 

ver o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Esquema do Percurso Gerativo da Significação 
 Componente 

Sintático 

Componente 

semântico 

Estruturas 

sêmio-narrativas 

Nível 

profundo 

Sintaxe 

fundamental 

Semântica 

fundamental 

Estruturas 

Discursivas 

Nível de 

superfície 

Sintaxe 

narrativa 

Semântica 

narrativa 

Sintaxe discursiva 

Discursivização 

(actorialização, temporalização, 

espacialização) 

Semântica 

discursiva 

Tematização 

Figurativização 
Fonte: Fiorin (2008, p. 20) 

 

Como observado no Quadro 1, primeiro dos três níveis é o fundamental, que se localiza 

nas Estruturas sêmio-narrativas, e estabelece ordem nos conteúdos temáticos de um texto. De 

acordo com Fiorin (2008) a Semântica do nível fundamental abriga as categorias semânticas 

que estão na base da construção de um texto e fundamentada em uma diferença ou numa 

oposição. 

Ao levarmos em consideração os termos democracia /versus/ ditadura, podemos 

perceber um traço em comum pois estes pertencem a um mesmo campo semântico, ambos se 

situam no domínio do discurso político, havendo assim uma pressuposição recíproca. No 

entanto, ao contrapormos democracia /versus/ comunismo estamos cometendo uma violência 

semântica, uma vez que o primeiro concerne a regime político e o segundo ao sistema 

econômico, não mantendo uma relação de contrariedade (FIORIN, 2008). 

A sintaxe do nível fundamental abarca duas operações, negação e asserção conhecidos 

também como termos contrários e subcontrários compostos por contrários (a e b), ou neutros, 

compostos por conjunções dos subcontrários não a e não b. Essa sintaxe foi apresentada 

inicialmente por Greimas (1979) através do quadrado semiótico constituído pela relação entre 

os termos contrários, contraditórios e implicativos. 

Vejamos o exemplo de como representar a sintaxe fundamental no quadrado semiótico. 

 

Figura 1: Quadrado semiótico 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Greimas; Courtés (1979, p. 365) 

Democracia            Ditadura 

S1                         S2 

 

 

 

 

     Não                      Não 

 ditadura             democracia 
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Na semântica do nível fundamental, cada um dos elementos da categoria de base de um 

texto pode receber uma qualificação semântica chamada de euforia considerado um valor 

positivo, sendo oposto a disforia, considerado como um valor negativo. No exemplo, temos a 

democracia como um valor positivo e a não ditadura como um valor negativo para S1 (sujeito 

semiótico 1), por exemplo; e ditadura e não democracia, positivo para S2. Mediante o exemplo, 

é possível afirmar que a semântica e a sintaxe do nível fundamental dão início ao percurso 

gerativo e buscam respostas para as ocorrências mais abstratas desde a produção do discurso, o 

funcionamento e a interpretação (FIORIN, 2008).  

O segundo nível do percurso gerativo de sentido, na teoria, é o narrativo, o qual trabalha 

com a narratividade que não podemos confundir com narração. Segundo Fiorin (2008), a 

narração é uma classe do discurso que possui uma ligação entre estados e transformações de 

personagens individuais, enquanto a narratividade corresponde a um componente da teoria do 

discurso, responsável por realizar a transformação de um determinado conteúdo. 

Lima Arrais (2011, p. 32) argumenta que “a sintaxe narrativa compreende o 

desempenho de um sujeito que realiza um percurso em busca de um objeto de valor sendo 

motivado por um destinador e ajudado por um adjuvante ou prejudicado por um oponente”. 

Com isso, contamos com a existência de dois tipos de enunciados elementares e duas espécies 

de narrativas mínimas, a de privação (a qual temos um estado inicial conjunto e um final 

disjunto) e a de liquidação de uma privação (a qual temos um estado inicial disjunto e um final 

conjunto). 

No enunciado: “O Major Antônio Morais é rico”, temos a marca de um enunciado “de 

estado”, uma relação de junção entre um sujeito e um objeto. Há uma relação de conjunção 

indicada pelo verbo ser, entre um sujeito “Major Antônio Morais” e um objeto “riqueza”. Em 

“Chicó não é rico”, há uma relação de disjunção, revelada pela negação e pelo verbo ser, entre 

um sujeito “Chicó” e um objeto “riqueza”. O segundo enunciado é o “do fazer”, o qual mostra 

que as transformações ocorridas correspondem à passagem de um enunciado para outro (no 

enunciado “Chicó ficou rico” temos uma transformação de um estado inicial “não rico” num 

estado final “rico”).  

Na semântica narrativa, o foco está implicado nos valores do sujeito semiótico. Esses 

valores são indispensáveis para a realização de seu percurso que o fará alcançar ou não o seu 

objeto de valor. Para essa concretização, Fiorin (2008) afirma que há uma série de enunciados 

de fazer e de ser (estado) organizados hierarquicamente, compreendendo quatro fases: a de 

manipulação, a competência, a performance e a sanção. Vejamos, no Quadro 2, exemplos de 

manipulação. 



 

 

P
ág

in
a3

2
0

 

Quadro 2: Percurso gerativo da manipulação 

Percur

sos 

 

Competê

ncia do 

Destinador-

manipulador 

Competê

ncia do 

destinatário 

Nível Exem

plo 

Tentaçã

o 

Poder 

(positivo) 

Querer-

fazer 

Pragmá

tico 

“Se 

você for 

aprovado no 

fim do ano, te 

dou uma 

viagem a 

Disney”. 

Seduçã

o 

Saber 

(positivo) 

Querer-

fazer 

Cogniti

vo 

“Voc

ê é um menino 

tão inteligente e 

sabe se 

comportar, não 

vai tirar 

reprovação, 

não é?” 

Intimid

ação 

Poder 

(negativo) 

Dever-

fazer 

Pragmá

tico 

“Estu

de para passar 

de ano, senão 

não tem 

nenhuma 

viagem, 

entendeu?” 

Provoca

ção 

Saber 

(negativo) 

Dever-

fazer 

Cogniti

vo 

“Duv

ido que você 

seja aprovado, 

com essa 

preguiça 

toda!” 
Fonte: Barros (1999, p. 28-29). 

 

Podemos observar no Quadro 2, os quatro tipos destacados por Barros (1999) de 

manipulação: tentação, sedução, intimidação e provocação. A tentação apresenta um poder 

como valor positivo, provocando um querer-fazer, centrado num nível pragmático; a sedução 

apresenta um saber como valor positivo, provocando um querer-fazer, centrado num nível 

cognitivo; a intimidação apresenta um poder como valor negativo, incitando um dever-fazer, 

centrado num nível pragmático; e a provocação apresenta um saber como valor negativo, 

incitando um dever-fazer, centrado no plano cognitivo. 

Na segunda fase, a competência é realizada por um sujeito dotado de um saber e/ou 

poder fazer. Na obra, O Auto da Compadecida, quando se narra que o Padre João, implorando 

pelo tostão de seus fiéis com a finalidade de obter lucro material para seu próprio bem, temos 

uma forma concreta de um poder acumular cada vez mais capital. A performance é a fase em 
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que ocorre a mudança de um estado para outro estado. Nos contos de fadas ou outras histórias 

temos as ações heroicas realizadas por algum príncipe ou outro personagem. Na história A 

chapeuzinho vermelho o caçador mata o lobo para defender a menina, então temos aqui uma 

performance. Um sujeito que opera a transformação (o caçador) e outro que entra em disjunção 

com a vida (o lobo).  

A última fase é a Sanção. Nesta, ocorre a constatação da realização da performance e o 

reconhecimento do sujeito que operou a transformação. É nessa fase que entra, nas narrativas, 

a recompensa para o sujeito que praticou o bem e a punição para o sujeito que praticou o mal. 

De acordo com Lima Arrais (2011), a sanção pode se apresentar sob duas dimensões: a 

pragmática e a cognitiva. Na primeira, temos o sujeito como realizador de alguma ação, um 

destinador que estabelece um contrato inicial e um destinatário que responde com a retribuição, 

seja ela positiva, seja ela negativa. A Segunda fase de sanção diz respeito ao ser do sujeito. 

Greimas (1979, p. 390) afirma que, “[...] do ponto de vista do Destinatário-sujeito, essa sanção 

equivale ao reconhecimento do herói e, negativamente, à confusão do vilão”. 

Seguindo percurso, destacamos o terceiro nível do Percurso Gerativo: o discursivo. Para 

Fiorin (2008, p. 41), “No nível discursivo, as formas abstratas do nível narrativo são revestidas 

de termos que lhe dão concretude”. Enquanto no nível narrativo temos um sujeito que entra em 

conjunção com a riqueza, no nível discursivo temos um sujeito que “roubou algo” para entrar 

em conjunção com a riqueza. Assim, a concretização do alcance do objeto de valor se dá de 

forma diferente, pois: “o nível discursivo produz as variações de conteúdos narrativos 

invariantes” (FIORIN, 2008, p. 41). 

Na sintaxe do nível discursivo temos a presença das relações entre tempo, espaço, 

enunciação e enunciado. Segundo Fiorin (2008, p. 57) “a sintaxe do discurso abrange dois 

aspectos: as projeções da instância da enunciação no enunciado e as relações entre enunciador 

e enunciatário”. O sujeito da enunciação parte de um ponto de vista da verdade e da realidade, 

estabelecendo assim uma relação entre o enunciador e o enunciatário, com destaque para a 

“debreagem” e “embreagem”. Nesses processos temos a projeção de uma determinada pessoa 

e um determinado tempo e em um determinado espaço.  

A língua possui três sistemas temporais, assim a debreagem projeta-se a partir da 

realização desses tempos: um concomitante (o agora presente); um anterior (o agora pretérito) 

e um posterior (o agora futuro), havendo assim uma contraposição entre a concomitância e não 

concomitância, a anterioridade e a posterioridade (GREIMAS; COURTÉS; 1979). 

Vejamos a representatividade da categoria de tempo: 
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Quadro 3 – Categoria de tempo 

Anterioridade Concomitância Posterioridade 

Pretérito perfeito Presente Futuro do presente 

Futuro do presente Presente do 

futuro 

Futuro do futuro 

Pretérito-mais-que-

perfeito 

Pretérito Futuro do pretérito 

Fonte: Fiorin (2008, p. 60). 

 

Nesse esquema básico de articulação temporal, é possível observar uma renovação no 

que diz respeito a cada enunciação. Fiorin (2008) afirma que, os valores temporais é que 

constituem de fato, o tempo, que é a categoria pela qual se indica se um acontecimento é 

concomitante, anterior ou posterior. 

Ao lado da sintaxe discursiva, temos a semântica discursiva com esquemas mais 

concretos composto por figuratização e abstratos de tematização, considerados. Figuras são 

realizações concretas na tessitura textual enquanto temas são realizações abstratas subjacentes 

a essas figuras. Vamos dizer que temos a seguinte figura “Os alunos correm no pátio da escola”. 

Subjacente a manifestação concreta, podemos extrair o tema educação. 

 

3 APRESENTANDO O CORPUS 

 

O Auto da Compadecida de Ariano Vilar Suassuna, escrita no ano de 1955, é uma 

coletânea de estórias que fazem parte do cotidiano do povo nordestino, relacionadas também à 

originalidade de Suassuna e de experiências vivenciadas por ele. A peça trata de maneira leve 

e humorística o drama vivenciado pelo povo da pequena comunidade de Taperoá situada no 

interior da Paraíba, e é narrada por um palhaço que descreve as cenas, e se posiciona como 

porta voz, mostrando a sua indignação e misericórdia mediante as falas dos personagens.  

Suassuna traça o perfil de sertanejos nordestinos que vivem com medo da fome, da seca, 

e submissos ao regime político-oligárquico, subjugados por famílias de coronéis donos de terra, 

na obra, representado pela figura do Major Antônio Morais que devido a sua posição social é 

bastante temido e respeitado. João Grilo representa o povo oprimido que tenta sobreviver no 

sertão, utilizando-se de sua inteligência. É ele que tem a ideia de utilizar o nome do Major para 

que conseguissem a benção do padre. João é independente e astuto, com certa consciência 
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política e desafia os que detêm poder. Juntamente com seu amigo Chicó, João vive em constante 

resistência.  

O Padre João, o Bispo e pelo Frade e Sacristão como atores representativos do poder do 

clero e da igreja são evidenciados de forma crítica fazendo emergir a sátira moralizante da peça. 

O padeiro e sua mulher são sujeitos avarentos e exploradores de mão-de-obra e lançam a 

proposta de contratar João Griló e Chicó para trabalharem por o preço de um, e sem muitos 

recursos para sobrevivência, estes aceitam. Além da exploração, a esposa do padeiro também 

cometia adultério e tratava melhor a sua cachorra do que os seus empregados.  

Severino de Aracaju, que também aparece na narrativa, é a representação de uma figura 

lendária do sertão nordestino, o Lampião. Sabendo de sua devoção pelo “Padim Ciço” João 

inventa a história da gaita mágica que tem o poder de ressuscitar as pessoas e propõe que o 

cangaceiro dê um tiro no seu capitão, para que possa ir até o céu ver o seu padrinho, pois após 

tocar a gaita ele retornaria. Severino ordenou, mas tocando a gaita, nada adiantou. O cangaceiro, 

percebendo que aquilo não passara de armação atira em João Grilo que morre nos braços de seu 

amigo, Chicó. Após todo o alvoroço, os personagens mortos se encontram em um tribunal 

celestial para serem julgados por suas ações terrenas. Lá estão o Diabo, Nossa Senhora 

(Compadecida) e Jesus Cristo (Manuel).  

 

4 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A proposta de pesquisa ora apresentada se configura como aplicada e de abordagem 

qualitativa. Thiollent (2009, p. 36) explica que: “A pesquisa aplicada concentra-se em torno 

dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. 

Ela está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de 

soluções”. Assim, podemos dizer que esta pesquisa é aplicada porque apresenta reflexões 

teóricas voltadas para a prática de sala de aula, já que propõe a possibilidade de um debate 

temático voltado para o Ensino Médio, ou seja, gerará conhecimento para a aplicação prática 

da leitura. 

A abordagem qualitativa, segundo Minayo (2001, p. 21-22) 

 
[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. 
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Além da abordagem qualitativa, outras características metodológicas de pesquisa são: 

universo e o corpus. Aquele corresponde ao montante levantado, dentro dos quais se seleciona 

um corpus, sendo este uma parte daquele. Assim, o universo de pesquisa deste trabalho são os 

romances de Ariano Suassuna. Selecionamos, dentre esse universo, como corpus a ser 

investigado a obra O auto da Compadecida, do mesmo autor. 

Quanto às categorias que serão trabalhadas são: Status e poder. Tais categorias serão 

analisadas durante o percurso performático do ator Major Antônio Morais. No entanto, isso não 

impede que, durante a pesquisa, outras categorias possam aparecer. Para 324ingu-las, 

seguiremos os seguintes critérios: 1) sistematização do programa e do percurso narrativo do 

Major Antônio Morais como sujeito semiótico; discursivização dos momentos em que as 

categorias de análise emergem na performance do Major Antônio Morais.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Das elucidações apresentadas neste artigo sobre a proposta de pesquisa de Trabalho de 

Conclusão de Curso foi evidenciada a possibilidade de uma leitura analítica, adequando a um 

debate temático voltado para o Ensino Médio, da performance do ator Major Antônio Morais, 

na obra O Auto da Compadecida, de obra de Ariano Suassuna, com a intenção de perceber a 

presença das categorias status e poder. 

Para que o proposto se efetive, a proposta apela para a Semiótica greimasiana, que 

apresenta um Percurso Gerativo da Significação composto de três níveis (fundamental, 

narrativo e discursivo) e para as zonas antrópicas (identitária, proximal e distal) da semiótica 

das culturas como base teoria pesquisa, já que pelo nível narrativo, podemos sistematizar o 

programa e o percurso dos sujeitos semióticos e pelo discursivo compreender a atuação dele no 

discurso.  

Portanto, esperamos que esta proposta de pesquisa fundamentada na semiótica 

discursiva traga significativas contribuições para que pesquisadores, estudantes e profissionais 

em atuação possam elaborar projetos de leituras diversificadas voltados para sala de aula, 

especialmente no contexto da Educação Básica. 
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TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS EM CHARGES SOBRE O CONTEXTO 

EDUCACIONAL NO BRASIL 
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RESUMO 
 

Este artigo é resultado de uma pesquisa sobre a presença de técnicas argumentativas em charges, que 

retratam alguns contextos da educação no Brasil. A realização do trabalho consiste em analisar as marcas 

de tais técnicas argumentativas, explícitas e implícitas, nas charges, a fim de identificar a posição/ponto 

de vista do autor, do chargista, com relação ao tema tratado. Utilizamos como aporte teórico os estudos 

de Abreu (2009), Freire (1994), Nery (1998), Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) e Reboul (1998). As 

análises presentes no artigo partiram de três charges, que referem-se a alguns contextos atuais da 

educação em nosso país, por meio do argumento por analogia e argumento pragmático. A partir dos 

resultados obtidos perceberemos a importância dessas técnicas para a constituição, sentido e poder de 

persuasão dos textos analisados. 

 
Palavras-chave: Charges. Educação. Técnicas argumentativas. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo analisar técnicas argumentativas utilizadas em 

algumas charges que retratam diferentes contextos da educação no nosso país, as condições de 

trabalho dos professores e a estrutura física das escolas.  

Tomamos como referência os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), Abreu 

(2009), Reboul (1998) e Nery (1998). Para a realização desta análise, selecionamos três charges, 

retiradas do site Google. A análise tem como foco a presença das técnicas argumentativas, 

explícitas e implícitas, nas charges. 

O texto está dividido da seguinte maneira, iniciamos com uma breve apresentação, 

levando em consideração o objeto de análise, o objetivo, as fundamentações teóricas e o foco 

da análise; em seguida, teremos uma abordagem dos pressupostos teóricos, envolvendo o 

                                                             
1 Graduado em Letras (habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas) pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN; Graduado em Pedagogia pela Faculdade Entre Rios do Piauí– FAERPI; 

Especialista em Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Cândico Mendes – UCAM; e Especialista em 

Mídias na Educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. 
2 Graduada em Letras (habilitação em Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas) pela Universidade do 

estado do Rio Grande do Norte – UERN e Especialista em Alfabetização e Letramento pela Universidade Cândico 

Mendes - UCAM. 
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contexto de surgimento dos estudos da Argumentação, e sobre o discurso chargístico e suas 

implicações no contexto social; teremos, ainda, a análise do corpus e, por fim, a conclusão, 

apresentando os resultados da pesquisa.  

  

2 ARGUMENTAÇÃO E TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS 

 

Segundo Abreu (2009) a retórica, ou arte de persuadir/convencer pelo discurso, surgiu 

em Atenas, na Grécia Antiga, em meados de 427 a. c., no momento em que os atenienses 

consolidavam-se na prática dos princípios do legislador Solon, e em que viviam a primeira 

experiência democrática da história. O domínio da arte de bem falar e argumentar fazia-se 

necessário em assembleias populares e nos tribunais. 

Como vimos, os estudos sobre argumentação não são recentes, existem desde a Grécia 

Antiga, além disso, já havia uma preocupação com o domínio do discurso e de bons argumentos 

na participação do regime democrático vigente na época. Com isso, as escolas da época criaram 

disciplinas que abordavam as habilidades com as palavras – a gramática, a eloquência e 

posteriormente a retórica, que se destacou entre as demais. Objetivava-se não somente falar, 

mas sim falar de forma que demonstrasse o domínio da língua e da escrita, falar de forma 

elegante.  

Na Grécia Antiga, a retórica estava mais voltada para os estudos e métodos do que 

podemos chamar de “embelezamento” do discurso. Nos dias atuais, a retórica ou arte de 

convencer e persuadir enfatiza os estudos e pesquisas, dentre outros elementos, de técnicas 

argumentativas. 

Mas o que são técnicas argumentativas? De acordo com Abreu (2009) “Técnicas 

argumentativas são os fundamentos que estabelecem a ligação entre as teses de adesão inicial 

e a tese principal. Essas técnicas compreendem dois grupos principais: os argumentos quase 

lógicos e os argumentos fundamentados na estrutura do real” (ABREU, 2009, p. 18). 

Em suma, as técnicas de argumentação são o elo que liga a tese (ideia central) de adesão 

inicial – que se fundamentam em fatos ou presunções (suposições fundamentadas dentro 

daquilo que é verossímil) – à tese principal. 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), os discursos persuasivos produzem 

efeitos por sua intenção como um todo, em situações diversas. Os elementos do discurso 

interagem e influenciam na argumentação através dos argumentos utilizados pelo orador, por 

meio de seu discurso e da utilização dos argumentos.  
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As técnicas argumentativas dizem respeito a um recurso discursivo que costuma ser 

usado por orador(es) para persuadir ou convencer um determinado auditório, que pode ser 

particular ou universal. As técnicas argumentativas costumam ser agrupadas de forma que 

possam ser encaixadas e compreendidas em diferentes contextos.  

Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) o objetivo ao delimitar estruturas 

argumentativas, seria identificar as técnicas argumentativas utilizadas nos discursos orais ou 

escritos, o que pode ocasionar, ou não, a adesão do auditório às teses propostas pelo orador.  

Dessa forma, objetivando uma melhor organização, como também exemplificar os tipos 

de argumentos, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) os distingue em relação aos aspectos que 

favorecem a ligação e a dissociação dos elementos do discurso, classificando-os em três grupos: 

argumentos quase lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e argumentos fundados na 

estrutura do real. 

Os argumentos quase-lógicos são elaborados partindo de princípios lógicos, como o seu 

próprio nome já indica, os quais buscam aproximação para com os princípios matemáticos, para 

transmitir confiança.  

De acordo com Abreu (2009) argumentos quase lógicos são aqueles que estão ligados à 

técnica em que a pessoa argumenta e procura demonstrar a tese de adesão inicial, tese esta que 

o auditório concordou previamente, e que é compatível ou não com a tese principal. 

De acordo com Freire (1994), são exemplos de argumentos quase lógicos: a 

incompatibilidade, que caracteriza-se quando uma proposição e sua negação encontram-se no 

mesmo discurso, ou seja, quando duas teses entram em uma espécie de conflito; e a 

reciprocidade, na qual o orador visa aplicar o mesmo tratamento a duas situações 

correspondentes, no discurso. 

Os argumentos baseados na estrutura do real estabelecem uma ligação entre o que é 

aceito pelo auditório, particular ou universal, e aquilo que o orador objetiva promover que seu 

auditório admita.  

São exemplos de argumentos baseados na estrutura do real, o vínculo casual, que 

determina a causa, efeito ou determinação de fatos; e o argumento pragmático, que estabelece 

um juízo favorável ou desfavorável aos efeitos de uma causa. 

Já os argumentos que fundam a estrutura do real caracterizam-se, segundo Perelman 

(1996), por generalizar o que é aceito em um caso particular (ser, acontecimento, relação), bem 

como, transpor o que é admitido de um domínio específico para outro. São exemplos de 

argumentos que fundam na estrutura do real: o modelo, que objetiva estimular uma conduta ou 

um comportamento a ser seguido, fazendo uso do prestígio de pessoas ou grupos em 
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determinadas ocasiões; e analogia, que, basicamente, descreve a semelhança entre dois 

fenômenos.  

 

3 O DISCURSO DAS CHARGES 

 

A charge é um gênero que tem a função de satirizar, relatar e retratar acontecimentos da 

atualidade com uma ou mais personagens envolvidos. O termo charge tem origem do Francês 

Charger que significa carga, exagero. 

Segundo Nery (1998, p. 39), a charge é uma “interpretação crítica, inteligente e irônica”. 

O autor enfatiza, ainda que, 

 

Sem contexto, é impossível interpretar uma charge e, com o distanciamento 

temporal em relação ao fato, a charge vai perdendo sua capacidade de 

comunicação. [...] é um tipo de registro da história que necessita para uma 

interpretação aberta estar relacionada aos eventos políticos e culturais de seu 

tempo (NERY, 1998, p. 87). 

 

Sendo assim, como percebemos, para que possamos interpretar uma charge, faz-se 

necessário que estejamos antenados e bem informados sobre as notícias e/ ou acontecimentos a 

respeito do tema tratado nela. Sua interpretação e compreensão é possível a partir do contexto 

de produção. Faz-se necessário também a percepção dos efeitos de sentido implícitos no texto. 

A charge apresenta, na maioria da vezes, uma forma negativa do tema tratado, elas têm por 

objetivo expressar situações do cotidiano por meio do humor e da sátira. 

O discurso chargístico possibilita inúmeras hipóteses interpretativas, apresentam o 

cotidiano e apresentam, de maneira explícita e implícita, em seus discursos técnicas 

argumentativas, como veremos na análise seguinte. 

 

4 ANÁLISE DAS CHARGES 
 

Charge 1 
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A cena da charge 1, se passa em uma sala de aula de uma escola e apresenta dois 

personagens, uma professora e um aluno. De início, percebemos o destaque dado à “Escola 

Estadual”, escrito na lousa e que aparece atrás das personagens. Assim, retrata uma escola da 

rede pública estadual. 

A charge apresenta, de uma forma negativa e bem humorada, as condições de 

infraestrutura em que se encontra a escola. No discurso da professora, ela solicita ao estudante 

que cante o hino da escola, porém, o aluno, na realidade, canta um trecho de outra música “Era 

uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, 

porque a casa não tinha chão...”. O trecho faz referência à música de Vinícius de Moraes, A 

casa, e por meio dela, o estudante, que representa a classe estudantil daquela instituição, 

apresenta, ironicamente, em seu discurso, as condições da infraestrutura e estrutura física em 

que se encontrava a escola estadual, com ênfase na precariedade do teto e do piso, por exemplo, 

e na falta do necessário, quando aponta “não tinha nada”. 

Desta forma, o aluno faz uso da argumentação pela analogia, já que o discurso dele 

reflete sua visão acerca da atual situação, pois cria uma situação irônica, ao adotar um 

argumento do outro, extraindo dele suas conclusões, ou seja, se apropria da letra da música A 

casa, de Vinícius de Moraes, para fazer uma relação, e, consequentemente, ridicularizar e 

destacar as precárias condições do colégio onde estuda, e, também, enfatizar o descaso e/ou 

abandono dos políticos e das autoridades para com a educação.  

 

Charge 2 

 

 

A charge 2, assim com a 1, também se passa no contexto de uma sala de aula, desta vez 

com uma professora e três alunos de sua turma. Também em uma escola pública. 
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A educadora, aparentemente nervosa e preocupada, trêmula e inclusive com sinais de 

suor pelo corpo, segura em uma das suas mãos um contracheque, que, provavelmente, contém 

o valor de seus salário, como professora e na lousa faz uma espécie de cálculo a partir de uma 

lista de compras, de suas dívidas, entre elas aluguel, açougue, telefone e padaria. Uma das 

estudantes questiona aos colegas “Gente, tem meia hora que a professora está tremendo! Que 

será que aconteceu?” e o colega, também sem entender aponta “Eu também não tô entendendo 

nada!”.  

Os alunos não entendem a situação, pois, possivelmente, são alunos do ensino 

fundamental I, ainda crianças, e não compreendem aquela situação. Porém, percebemos que a 

charge retrata, implicitamente, a situação dos salários dos professores, que são considerados 

baixos, tendo em vista as condições de trabalho, a carga horária e o custo de vida, que inclui, 

por exemplo o que a professora expõe em seu cálculo na lousa, aluguel, açougue, telefone, 

padaria, sua expressão e nervosismo representam a ideologia da classe de professores, que 

passam pela situação, de preocupação e uma certa indignação com os salários “mínimos” que 

ganham mensalmente. 

Além disso, percebemos, nesta charge, também, o uso da argumentação pela analogia, 

em que utiliza-se a tese de adesão inicial, um fato que tenha uma relação analógica com a tese 

principal. Assim, como já citamos, o cálculo da professora na lousa, é utilizado neste texto 

como uma tese de adesão inicial, que cria um tom de humor, para se chegar a tese principal de 

que os educadores de escolas públicas de nosso país recebem baixos salários. 

 

Charge 3 

 

 

A charge 3, diferentemente das duas anteriores se passa na rua e apresenta uma 

professora e dois possíveis assaltantes. A professora passa próximo a um beco, em que se 
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encontram os dois assaltantes. Um dos assaltantes questiona “Por que não assaltamos ela” e o 

companheiro responde “Tá louco!!!! É professora, ainda vai pedir dinheiro emprestado!!”, desta 

maneira, percebemos o uso do argumento pragmático. Este tipo de argumento tem por 

finalidade a apreciação da importância de um objeto ou de um acontecimento, a partir de suas 

consequências favoráveis ou desfavoráveis, sendo estas admitidas espontaneamente pelo senso 

comum e normalmente sem a necessidade de justificação, uma vez que o assaltante deixa de 

realizar o assalto com a professora pela consequência, desfavorável para ele, o que reflete sua 

visão acerca da atual situação dos salários dos professores, que são baixos, se comparada a 

outros trabalhos e profissões. Isso fica evidente no trecho “ainda vai nos pedir dinheiro 

emprestado”, tese de adesão inicial, em que mostram a causa, de forma implícita, de eles não 

assaltarem a professora, destacam que ganham, ou teriam, mais dinheiro que a educadora, 

desistindo assim de assalta-la, e chegando à tese principal, e mesma da charge 2, de que os 

salários dos professores são baixos. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

As técnicas argumentativas são os fundamentos que estabelecem a ligação entre as teses 

de adesão inicial e a tese principal. Procuramos fazer uma análise explorando a presença de 

técnicas argumentativas nas charges e suas possíveis marcas no entendimento e/ou sentido. 

Além disso, fizemos uso, também, de elementos históricos, culturais, sociais e ideológicos 

presentes nos textos analisados.  

Tendo em vista os resultados obtidos, constatamos que os discursos presentes nas 

charges analisadas, com o auxílio das técnicas argumentativas – argumento por analogia e 

argumento pragmático – fazem crítica ao descaso para com a educação, evidenciando a 

infraestrutura e estrutura física das instituições de ensino e os baixos salários dos professores. 

Assim, os chargistas representam alguns contextos da educação na atualidade que estão 

presentes nos discursos, de uma forma humorada e, ao mesmo tempo, satírica, destacando 

alguns problemas e enfatizando mudanças e buscando melhorias para tais situações. 

Cabe a nós buscar contribuir com as mudanças na educação, através de cobranças aos 

políticos e às autoridades de nosso município, estado e país. O Brasil tem dado um grande salto 

e muitos avanços na educação, agora resta-nos perseguir nas cobranças (aos políticos e 

autoridade) e torcer para que se faça valer um dos lemas do governo federal de nosso país: 

“Brasil, Pátria Educadora”, que realmente seja uma prioridade, avance e que seja valorizada. 
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RESUMO 

 

Este trabalho, respaldando-se nos pressupostos teóricos dos estudos da argumentação, cuja base está 

vinculada ao Tratado da Argumentação – a Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca, objetiva 

analisar as técnicas argumentativas apresentadas por médicos legistas sobre o caso do parricídio-

fratricídio cometido por Pierre Rivière, inscritas no dossiê organizado, em 1973, por Michel Foucault, 

intitulado Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Em volta desse fato se 

cruzaram inúmeros discursos, havendo, portanto, uma heterogeneidade discursiva originada das mais 

variadas posições de saber e poder, figurando-se, pois, como “uma luta singular”, “uma batalha de 

discursos”. É desse entrecruzamento de discursos que nos ocupamos, na tentativa de identificar as 

técnicas argumentativas que tracejam os dizeres, especificamente, dos médicos legistas, requisitados 

pela justiça a fornecer seus pareceres sobre o estado mental do réu. Por conseguinte, o desfecho do caso 

de Rivière se deu pelo diagnóstico de sua insanidade mental. Se anteriormente estava sentenciado à 

morte, com esse parecer dos especialistas passa a ter prisão perpétua. 

 

Palavras-chave: Técnicas argumentativas. Nova Retórica. Pareceres médico-legais. Pierre Rivière.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este trabalho objetiva analisar as técnicas argumentativas apresentadas por médicos 

legistas sobre o caso do parricídio-fratricídio cometido por Pierre Rivière, inscritas no dossiê 

organizado, em 1973, por Michel Foucault, intitulado Eu, Pierre Rivière, que degolei minha 

mãe, minha irmã e meu irmão. 

Jean Pierre Rivière foi um jovem camponês francês que, com 21 anos de idade, em 1835, 

assassinou a golpes de foice sua mãe, grávida de sete meses; sua irmã de 18 anos e seu irmão 

de sete anos. Foi um acontecimento que chocou toda a aldeia onde ele morava, causando repulsa 

e julgamento da opinião pública.  

Em torno desse acontecimento e a propósito dele se cruzaram variados discursos de 

origem, organização e função diferentes, havendo, portanto, uma heterogeneidade discursiva, 

oriunda das mais divergentes posições de saber e poder, revelando-se, pois, como “uma luta 

singular”, “uma batalha de discursos” (FOUCAULT, 2007b).  
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É nesse confronto de discursos que nos deteremos, em busca de identificar as técnicas 

argumentativas que engendram os dizeres, especificamente, dos médicos legistas, convocados 

a dar seus pareceres sobre o acusado, que, a partir dos quais, definiram o desfecho para o caso: 

da sentença de morte já anteriormente decretada, o réu passa a ter prisão perpétua. O que estava 

em jogo, realmente, era o estado mental do acusado, se ele era louco ou não, e isso, só o saber 

psiquiátrico tinha a voz de autoridade para atestar.  

Assim, cientes de que o referido caso já foi objeto de estudo dos mais variados campos 

do saber, este aqui se justifica, por sua abordagem teórica ancorada nos postulados de outra área 

do conhecimento, no caso, da argumentação. Por este motivo, consideramos este trabalho 

relevante para os estudos da argumentação, no sentido de nos proporcionar condições de 

detectar as técnicas argumentativas utilizadas em discursos tão representativos, como os 

escolhidos aqui como corpus, uma vez que marcam o início de um evento em que o Direito 

legitima a Psiquiatria, chamando-a para esclarecer condutas delitivas, ou seja, são discursos que 

suscitaram o nascimento da medicina psiquiátrica e a utilização de seus conceitos no campo 

jurídico. 

Para tal pretensão, recorremos aos construtos teóricos dos estudos da argumentação, 

cuja base é vinculada à Nova Retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), uma 

abordagem que entende a argumentação como um ato inerente ao ser humano e às diversas 

atividades comunicativas que se efetivam em textos vinculados a gêneros do discurso de 

diferentes esferas da comunicação humana, tendo como principal eixo o uso de técnicas 

argumentativas utilizadas pelo orador na organização do texto.  

Assim, no próximo tópico, abordaremos, mesmo que de forma breve, sobre as categorias 

que aqui são convocadas para dar conta de nossa análise, no caso, das técnicas argumentativas, 

defendidas pelo viés da Nova Retórica.  

 

2 ENFOQUES SOBRE A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO 

 

A Nova Retórica, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), parte do entendimento 

de que a argumentação é constitutiva da linguagem humana e de que seu estudo pode ser 

aplicado a todo discurso, quer seja oral ou escrito, independente do gênero e da esfera a que se 

vincula. Trata-se, pois, de um campo do saber que toma como objeto o estudo das técnicas 

argumentativas e que se preocupa com a aparência lógica do discurso, ressaltando a 

correspondência argumentativa fundada em razões, ou seja, a persuasão e o convencimento. 
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Nessa perspectiva, argumentar é um processo que se efetiva através de técnicas ou 

estratégias, que o orador (aquele que fala ou escreve) utiliza para convencer ou persuadir seu 

auditório (público-alvo; interlocutores). Convencer pela necessidade que tem o orador de levar 

seu auditório a aceitar ou concordar com as teses apresentadas, persuadir pela necessidade e/ou 

vontade de levar o interlocutor a agir, a praticar os atos que o orador deseja. 

Dessa forma, enquanto convencer corresponde a uma ação que envolve o auditório 

universal (aquele que se constitui, de modo geral, de toda a humanidade), persuadir corresponde 

àquelas ações que contemplam o auditório particular (interlocutores a quem o orador se dirige). 

No caso aqui em questão, as estratégias argumentativas utilizadas não são para convencer, mas 

persuadir o auditório, que se caracteriza como particular, uma vez que os argumentos 

defendidos pelos médicos são direcionados para uma equipe jurídica, aquela que deve dar o 

veredito do caso. 

Assim, o ato de argumentar vai ser sempre uma ação retórica que envolve: uma tese (a 

ideia que se pretende defender), um orador (que se envolve na causa e, ao mesmo tempo, 

defende sua imagem); um auditório (a quem o orador pretende convencer ou comover acerca 

da tese apresentada) (SOUZA, 2008). 

Um dos principais objetivos da argumentação, conforme apontam Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que lhes são 

apresentadas, ou seja, criar uma disposição para a ação. Disto, podemos deduzir que o ato de 

argumentar é, sobretudo, a ação de influenciar o auditório, com o intuito de confirmar ou refutar 

um ponto que necessita do consentimento de um interlocutor.  

Para que isso aconteça, é preciso que ocorra uma interação entre indivíduos, ou seja, 

“que se estabeleça o contato intelectual entre as mentes, que estão situadas num determinado 

período da história e inseridas em um grupo social” (CABRAL, 2014, p. 69). Assim, o processo 

argumentativo tem como função promover ou intensificar a aderência das mentes às questões 

que lhes são apresentadas. Para tanto, insere em sua teoria a formação de uma comunidade a 

quem se destina a argumentação, reconhecida como “comunidade dos espíritos” (CABRAL, 

2014). Nessa comunidade, para que a argumentação de fato ocorra, é preciso que seus membros 

compartilhem de uma linguagem comum, apresentando-se como um princípio indispensável ao 

procedimento argumentativo, ou seja, uma técnica que permite a comunicação. 

Para a Nova Retórica, o processo de convencimento e/ou persuasão se dá através de 

técnicas argumentativas, as quais se manifestam por associação (que associam noções, 

aproxima elementos distintos) e por dissociação (que separa ideias, não há ligação entre os 

elementos). Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o processo de associação ou de 
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ligação está na base da construção dos seguintes tipos de argumentos: os quase lógicos, os 

baseados na estrutura do real e os que fundamentam a estrutura do real. Já o processo de 

dissociação sedimenta os argumentos por dissociação das noções. A função desta técnica é fazer 

com que os fatos possam mudar de parecer ou finalidade. Vejamos a seguir, em síntese, como 

esses argumentos se apresentam e a que se propõem.  

Os argumentos quase lógicos se constituem por preceitos lógicos, ligam ideias e 

buscam eficácia persuasiva na lógica formal. Ou seja, nesse tipo de argumento “o orador recorre 

ao raciocínio formal, valendo-se do pensamento lógico para defender seu posicionamento” 

(LIMA; MARQUES; SILVA, 2018, p. 103). 

Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 297), esses argumentos “têm 

pretensão a certa validade em virtude de seu aspecto racional, derivado da relação mais ou 

menos estreita existente entre eles e certas fórmulas lógicas ou matemáticas”. Assim, são quase 

lógicos porque a linguagem humana não é uma álgebra, é passível de ambiguidades e de 

diferentes interpretações.  

Essa técnica argumentativa, neste trabalho, manifesta-se pela presença do argumento de 

identidade e o argumento de divisão do todo em suas partes. No argumento de identidade, a 

estratégia utilizada pelos oradores é identificar os elementos que compõem o tema do discurso. 

Já no argumento por divisão pressupõe que o conjunto das partes reconstitui o todo, ou seja, 

implica “evidentemente, entre as partes, certas relações que fazem que a soma delas seja capaz 

de reconstituir o conjunto” (PERELMAN; OBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 271). 

Os argumentos baseados na estrutura do real diferentemente dos argumentos quase-

lógicos, apresentam situações mais relacionadas à realidade social e são vinculados a situações 

do cotidiano, à vida rotineira do interlocutor. Assim, “não estão ligados a uma descrição 

objetiva dos fatos, mas a pontos de vista, ou seja, a opiniões relativas a ele” (ABREU, 2008, p. 

58-59).  

Essa técnica argumentativa se materializa, neste trabalho, a partir dos argumentos 

pertencentes à classe das ligações de coexistência, como o argumento de autoridade, o de pessoa 

e seus atos, do grupo e seus membros e o de ligação simbólica. 

O argumento de autoridade se alicerça completamente na ideia de prestígio e tenta 

fundamentar uma proposição afirmando que ela conta com o respaldo de um perito. O 

argumento de pessoa e seus atos é uma técnica que procura qualificar uma pessoa com base em 

seus atos; esses atos são concebidos como emanações da pessoa, traços que a explicam e 

caracterizam. O argumento do grupo e seus membros também é uma técnica que, da mesma 

forma que se coloca uma ligação de coexistência entre a pessoa e seus atos, afigura-se a mesma 
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ligação entre um grupo social e os seus membros; assim, a reputação do grupo reflete-se na 

reputação de seus membros e o julgamento que se faz dos membros gera um juízo semelhante 

a respeito do grupo. Por fim, o argumento de ligação simbólica que trata fundamentalmente de 

uma união em que duas realidades se associam, sendo que uma serve de explicação da outra.  

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real são aqueles em que o orador 

se utiliza do fundamento pelo caso particular e do raciocínio por analogia, para estabelecer, por 

meio da generalização, aquilo que ele acredita ser a realidade construída. Esses argumentos são, 

portanto, construídos a partir não do que é o real, mas daquilo que o auditório acredita que seja, 

isto é, daquilo que ele toma por fato, verdades ou presunções. 

A técnica central revelada no discurso em questão é aquela pertencente a da 

fundamentação pelo caso particular, classificada de argumento de modelo. O mecanismo do 

argumento pelo modelo indica um caminho a ser seguido, apresentando um ser como modelo 

(pelas suas virtudes); ou ainda como antimodelo (pelos seus defeitos). 

 

3 TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS NO PARECER MÉDICO-LEGAL  

 

O Parecer escolhido para análise encontra-se registrado entre as páginas 163 a 165 da 

obra organizada por Michel Foucault, Eu Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e 

meu irmão, em sua sétima edição, do ano de 2007. 

Esse parecer foi deliberado em Paris, sobre o estado mental de Pierre Rivière, no dia 25 

de dezembro de 1835 e assinado pelos seguintes médicos: Esquirol, Orfila, Marc, Pariset, 

Rostan, Mitivié e Leuret. 

Conforme atestam, no início do documento, esses médicos leram e com muita atenção 

examinaram os autos do processo, os quais consistem nos seguintes elementos: 1) Extrato da 

informação direcionada contra o réu, contendo o relatório de sua prisão, exame do cadáver de 

suas vítimas, informações sobre sua vida anterior ao crime, depoimentos de testemunhas 

ouvidas no inquérito e um certificado do médico Bouchard; 2) o memorial escrito por Rivière, 

no qual detalha todo ato criminoso; 3) o laudo do médico Vastel. 

Diante dessas informações preliminares sobre o parecer, interrogamos: que tese geral é 

defendida neste documento médico-legal? Que estratégias argumentativas são utilizadas por 

esses médicos, na expectativa de traçar um diagnóstico sobre o estado mental do condenado? É 

o que veremos a seguir no excerto 1, que para tanto, serão apresentados excertos retirados do 

referido parecer. 
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Excerto 1 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foucault (2007ª, p. 164). 

 

Como sabemos, no processo argumentativo, o orador para conquistar a adesão do 

auditório estará sempre defendendo uma tese, tomando posições e tentando convencer e ou 

persuadir, utilizando-se, portanto, de argumentos para conseguir que seu auditório aceite a tese 

proposta. No excerto acima, constata-se a voz de autoridade, representada por aqueles que têm 

o poder de atestar o estado mental do réu, pois são médicos psiquiatras, conhecedores do 

comportamento e da mente humana. Seus argumentos são organizados, tomando por base uma 

gama de informações extraídas dos autos do processo, especialmente dos relatos de 

testemunhas, como vizinhos e membros da família, apresentando, assim, uma sequência de 

fatos e situações ocorridas com Pierre Rivière, desde seus quatro anos de idade até a ocorrência 

do crime, que revelam seu estado de loucura. 

Dessa forma, os médicos, na busca de fornecer um diagnóstico de que o réu sofria de 

insanidade mental, valeram-se desses relatos, cujo teor representam fortes indícios de que se 

tratava mesmo de um doente mental, como podemos observar no excerto 1: isolar-se, entreter-

se “com interlocutores invisíveis”, dar “gargalhadas” à toa, atirar-se “sobre repolhos aos quais 

cortava a cabeça como se estivesse lutando contra homens”, entre tantas outras ações 

extravagantes. Diante desse comportamento tão estranho, interrogamos: isso já não 

representaria, por si só, uma sintomatologia acentuada da doença?  

Assim, nada mais plausível do que o relato dos familiares e vizinhos, pois conheciam a 

fundo a história de vida desse homem, dos seus desatinos, desequilíbrio e dessabores. Nesses 

termos, representam a voz daqueles de quem nem se pode duvidar, de quem mais tem 

propriedade para falar, expor esmiuçadamente sobre o comportamento e os atos malucos desse 

indivíduo.  

Nessa direção, fica evidente que os pareceristas se utilizaram da técnica argumentativa 

baseada na estrutura do real, para estruturar seu argumento de autoridade, pois só eles, na 

condição de peritos na área, podiam dar o diagnóstico do caso. Trata-se de um argumento de 

Considerando que Pierre Rivière sempre procurou a solidão, que foi visto frequentemente sozinho 

e se entretendo com interlocutores invisíveis, dando gargalhadas sem motivo razoável, atirando-se 

sobre repolhos aos quais cortava a cabeça como se estivesse lutando contra homens, dizendo que 

via o diabo e com ele conversava, não ousando se aproximar de nenhuma mulher, mesmo que fosse 

de sua família, na crença de maculá-la por emanações que ele acreditava saírem de seu corpo, 

infringindo aos animais toda a sorte de torturas, trazendo em seu bolso pregos e um martelo para 

crucificá-los, enfim, tendo cometido, dos quatro anos de idade até a época em que matou a mãe, o 

irmão e a irmã, um número tão grande de extravagâncias, que, em sua cidade, era chamado de o 

imbecil, o louco, o estúpido do Rivière.  
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prestígio, entendido como um modo de raciocínio retórico que utiliza “juízos de uma pessoa ou 

de um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 348). Nesse trecho, adota-se também como técnica dos 

argumentos baseados na estrutura do real, as ligações de coexistência, especificamente o 

argumento que focaliza a interação ato-pessoa, que consiste, no caso, em diagnosticar Rivière 

como um louco pelos atos que ele praticava. Ou seja, a pretensão é de reavivar ou reforçar a 

imagem de um louco desse homem junto ao tribunal, que constitui o auditório do discurso. 

Esse processo argumentativo se efetiva, ainda, pela técnica pertencente ao grupo dos 

argumentos quase-lógicos, o argumento pela identidade, cuja ação é identificar os elementos 

que constituem o objeto do discurso. No caso, o excerto apresenta uma identificação dos desvios 

de comportamento do acusado associados à loucura. Assim, as ações do louco confirmam a tese 

de tal modo que o excerto é finalizado com destaque para os inúmeros sinais de extravagância 

que o identificam como um “imbecil”, “louco” e “estúpido”. 

No excerto a seguir, os pareceristas ainda recorrem aos depoimentos das testemunhas, 

na busca de fortalecer seus argumentos em prol da tese defendida. Vejamos: 

 

Excerto 2 

Considerando que o dito Pierre Rivière provém de uma família na qual existem vários 

alienados (um de seus tios morreu louco depois de ter apresentado sintomas análogos aos que ele 

próprio apresenta, dois de seus irmãos apresentaram sintomas habituais de loucura; sua mãe era de 

um caráter extremamente excêntrico e violento, um de seus irmãos é quase completamente idiota). 

Fonte: Foucault (2007a, p. 164). 

 

Nessa parte do laudo, percebemos uma sucessão de evidências de que os médicos 

legistas buscavam persuadir o auditório ao mencionar o histórico familiar do acusado, tentando 

com esse argumento levar o tribunal a uma conclusão de que se o réu vem de uma família de 

pessoas alienadas1, ou seja, com algum distúrbio mental e apresenta sintomas análogos, só se 

pode deduzir que Rivière é louco também.  

Dessa forma, os médicos para reforçarem o jogo argumentativo anteriormente exposto 

no excerto 1, da ligação entre a pessoa e seus atos, estabelecem uma interação entre o indivíduo 

com o grupo a que pertence, ou seja, faz uma ligação de Pierre Rivière com seu grupo familiar, 

cujos membros, em sua boa parte, são diagnosticados de alienados: um tio que morreu louco, 

dois de seus irmãos apresentam sinais de loucura, outro é “quase completamente idiota”, além 

                                                             
1 O alienado mental, do ponto de vista legal, é o indivíduo que, por doença mental ou desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, não tem consciência plena do que está fazendo e não tem nenhum domínio sobre sua 

vontade (PEROCCO; SILVA; SILVA, 2013). 
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de sua mãe ser “de um caráter extremamente excêntrico e violento”. Assim, como apontam 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 366), “o que achamos do grupo nos predispõe a certa 

imagem daqueles que dele fazem parte”. Para os teóricos, essa noção de grupo se configura 

como um elemento argumentativo de grande importância, embora seja eminentemente sujeito 

à controvérsia e instabilidade.  

No caso em pauta, o argumento é forte, tornando-se, assim, mais plausível e contundente 

a tese defendida, uma vez que, no campo da psiquiatria, para se compreender o estado de 

loucura de um indivíduo, busca-se investigar se há registro de outros casos na família. Para tal 

diagnóstico, o saber médico se pauta sempre nessa possibilidade de se tratar de uma doença 

consanguínea, hereditária. Conforme atesta Dr. Vastel2, “a hereditariedade é, com efeito, um 

dos fatores mais poderosos na produção da loucura; [...] a causa mais ativa e talvez a mais 

frequente na produção da alienação mental” (cf. FOUCAULT, 2007a, p. 117).  

Dando continuidade ao processo argumentativo, os médicos se pautam agora, como se 

vê no excerto 3, no memorial produzido por Rivière para fortalecer o que tanto eles defendiam, 

a insanidade mental do acusado.  

O que causa estranheza nesse memorial, como expressa o filósofo, é o fato de que 

“aquele que em sua aldeia era tido como uma espécie de idiota era pois capaz de escrever e 

raciocinar; aquele que os jornais tinham apresentado como um furioso, um louco, havia redigido 

quarenta páginas de explicação” (FOUCAULT, 2007c, p. 211). Desse memorial, os médicos 

fazem menção aos motivos evocados por Rivière na prática de tão bárbaro crime, para 

comprovar sua “falta de juízo”. Vejamos no excerto abaixo. 

 

Excerto 3 

Considerando que os motivos que levaram Pierre Rivière a matar sua mãe, sua irmã e seu 

irmão, como libertar seu pai das tristezas domésticas, livrar o mundo do jugo das mulheres, 

imortalizar-se por uma ação notável, imitar o exemplo de Châtillon, de Eliazar, de Laroche-

Jaquelin, imolar-se como Jesus Cristo pela salvação dos homens, indicam a falta de juízo. 

Fonte: Foucault (2007a, p. 164). 

 

As estratégias argumentativas que aí figuram, principalmente na passagem: “imitar o 

exemplo de Châtillon, de Eliazar, de Laroche-Jaquelin, imolar-se como Jesus Cristo”, estão 

vinculadas ao argumento pelo modelo, um dos tipos que fundamenta a estrutura do real, logo 

“são consideradas modos de organização da realidade” (FIORIN, 2015, p. 185). Conforme 

                                                             
2 Médico responsável pelo asilo de Bon Sauveur de Caen, que havia sido requisitado pelo advogado de defesa de 

Rivière para fornecer-lhe um diagnóstico. 
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Perelman e Obrechts-Tyteca (2005, p. 413), “um comportamento pode não só servir para 

fundamentar ou ilustrar uma regra geral, como para estimular a uma ação nele inspirada”. 

Na descrição feita por Rivière em seu memorial, ele havia se inspirado na coragem 

desses personagens para executar seu intento: Châtillon era aquele que sustentou sozinho, até a 

morte, a passagem de uma rua composta por inimigos que queriam prender seu rei; Eliazar era 

aquele que matou um elefante sobre o qual achou que estivesse o rei inimigo, embora tendo a 

certeza de que ele seria esmagado sob o peso do animal; e Jaquelin, um personagem que morrera 

aos vinte e um anos de idade para sustentar o partido do rei (cf. FOUCAULT, 2007a). 

Como podemos observar, os médicos legistas se apropriam da descrição que Rivière faz 

de seus arquétipos para dar continuidade aos argumentos. Assim, ao mencionar os exemplos de 

personalidades citados por Rivière que lhes serviram de símbolos, evidencia-se, nesses termos, 

a técnica de ligação simbólica, um tipo de argumento baseado na estrutura do real, pertencente 

às ligações de coexistência. 

O argumento de autoridade é recorrente no excerto a seguir, uma vez que esses médicos 

legistas se apropriam das conclusões evocadas no laudo de Dr. Vastel, um renomado médico 

que dispõe de uma semiologia inteiramente específica da loucura e, por conseguinte, de quem 

a palavra era digna de respeito e confiança, instituindo-se, pois, como uma verdade indiscutível. 

Com efeito, como refletem Perelman e Obrechts-Tyteca (2005, p. 351), “quanto mais 

importante é a autoridade, mais indiscutíveis parecem suas palavras”. Vejamos o excerto. 

 

Excerto 4 

Aprovando as conclusões enunciadas no laudo do Dr. Vastel, estão unanimemente de 

acordo e declaram: 1º Que, desde a idade de quatro anos, Pierre Rivière não cessou de dar sinais de 

alienação mental; 2º Que sua alienação mental persistiu, apesar de menos intensa, depois dos 

homicídios que cometeu; 3º Que esses homicídios são unicamente devidos ao delírio. 

Fonte: Foucault (2007a, p. 165). 

 

Como podemos verificar, por meio desse argumento de autoridade, cuja técnica 

argumentativa tem como base a estrutura do real, os relatores citam o Dr. Vastel na busca por 

trazer o discurso autorizado como fundamento para o desfecho analítico do caso. 

Nas palavras de Robert Castel (2007, p. 270), o referido parecer “ratifica pois, no 

essencial, o conteúdo do de Vastel. Ele não impõe uma teoria específica da loucura, evita 

mesmo fazer um diagnóstico preciso”, no entanto, declara ser Rivière um alienado mental, cuja 

causa de seus crimes é unicamente devido ao delírio. 

Em conformidade com o que dizem Perelman e Obrechts-Tyteca (2005, p. 350), “De 

todo modo, quem invoca uma autoridade se compromete: não há argumento de autoridade que 
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não repercuta em quem o emprega”; por conseguinte, se faz jus o argumento empregado, uma 

vez que utiliza juízos ou pontos de vista de um perito reconhecido na área médica, como meio 

de prova a favor da tese defendida. 

Ainda nesse desfecho do documento, podemos perceber a argumentação pela divisão do 

todo em partes, pertinentes ao grupo dos argumentos quase-lógicos. Esses tipos de argumentos 

“são aqueles preferíveis cuja conclusão não advém imperiosamente das premissas colocadas” 

(FIORIN, 2015, p. 115) e, dessa forma, a conclusão é “provável, possível, plausível, mas não 

logicamente necessária” (FIORIN, 2015, p. 115). 

Assim, observamos que a divisão da declaração das autoridades médicas em três pontos, 

conforme consta no excerto 4, busca também, além de arrematar a análise, proporcionar uma 

orientação argumentativa ao seu auditório. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os médicos legistas se apropriaram de uma diversidade de argumentos caracterizados 

como processos de ligações, pertencentes aos três tipos: argumentos quase-lógicos, como o 

argumento de identidade e o de divisão do todo em suas partes; os argumentos baseados na 

estrutura do real, como o de autoridade, o de pessoa e seus atos, do grupo e seus membros e 

o de ligação simbólica; e os que fundamentam a estrutura do real, cuja técnica utilizada foi 

a do argumento pelo modelo. Tudo isso foi arquitetado de uma forma engenhosa, com 

objetividade e clareza, destacando-se, portanto, o argumento de autoridade, para dar respaldo a 

tese de que o acusado era louco. 

Os pareceristas formularam seus argumentos com base no material exposto nos autos 

do processo, em busca de destacar os principais elementos susceptíveis de dar crédito ao que 

tanto defendiam e apresentá-los numa ordem clara e coerente, para assim, convencer o tribunal 

do júri, de que aquele réu ao cometer seus bárbaros crimes foi impulsionado pelo estado de 

delírio do qual era acometido. Dessa forma, a loucura se institui, nesse caso, como o argumento 

maior para a aferição da pena do condenado. 

Foi exatamente esse parecer, assinado pelos maiores nomes da psiquiatria da época, a 

peça chave para que o indulto real viesse a substituir a pena de morte, da qual Rivière havia 

sido condenado, pela prisão perpétua, embora este tenha se suicidado, no próprio presídio onde 

cumpria a pena.  

Tal documento representa, nas palavras de Castel (2007, p. 261), “a conjunção do saber 

e do poder psiquiátrico máximos” que coloca Rivière no quadro de uma estratégia médica que 
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inspira a remodelação legislativa da época. Esse caso de Rivière, portanto, marca o cruzamento 

e o enfrentamento da psiquiatria sobre a justiça penal.  
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A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE MARTIN LUTHER KING JR NO DISCURSO EU 

TENHO UM SONHO 
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Daliane Pereira do Nascimento2 
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RESUMO 
  

Apresentamos, neste trabalho, uma análise sobre a construção do ethos de Martin Luther King Jr no 

discurso Eu tenho um sonho, proferido em 28 de agosto de 1963, diante de um público de 

aproximadamente 250 mil pessoas, durante a marcha em prol da igualdade racial entre negros e brancos 

e pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América (EUA). O objeto de estudo é o célebre 

discurso acima citado. Objetivamos analisar a construção do ethos de Martin Luther King Jr, buscando 

refletir sobre possíveis efeitos de sentidos produzidos no público destinado, levando em consideração 

sua identidade como cidadão negro, pastor e defensor da liberdade e igualdade racial. Objetivamos, 

também, discutir como o histórico discurso de Luther King influenciou e influencia até hoje pessoas a 

lutarem por seus direitos civis e contra o preconceito racial. Para tanto, buscamos base teórica nos 

estudos da Nova retórica, como o Tratado da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e 

estudos voltados para retórica e argumentação no discurso Sousa e Costa (2009) Niedzieluk (2000); 

Lazarotto (2009), entre outros. Concluímos que os estudos da Nova Retórica, mais especificamente o 

Tratado da Argumentação, são essencialmente importantes para entendermos a construção do ethos nos 

discursos. Percebemos que o ethos de Martin Luther King Jr possui um grande poder de influência diante 

de seu público, pois ao discursar ele trata de questões compartilhadas pelo mesmo grupo social que está 

inserido e assume posições que pretende causar algum efeito no público ouvinte. Por apresentar 

características como essas é que esse discurso influencia muitas pessoas a lutarem pela liberdade e 

igualdade, seu teor argumentativo e persuasivo o fez ultrapassar décadas e ser ainda tão marcante 

atualmente. Por fim, entendemos que as diferentes imagens que aparecem no texto, construídas pelo 

orador e o auditório, é o que denominamos ethos.    

 

Palavras-chave: Eu tenho um sonho. Ethos. Liberdade. Direitos civis. Martin Luther King. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho é resultado de um estudo realizado durante a disciplina 

Argumentação do curso de Letras Português da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). Objetivamos analisar o discurso Eu tenho um sonho proferido pelo pastor batista 

norte-americano Martin Luther King Jr. Em 28 de agosto de 1963, diante de um público de 

aproximadamente 250 mil pessoas, durante a marcha em prol da igualdade racial entre negros 

e brancos e pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos da América (EUA). Esse discurso 

                                                             
1 Graduado em Letras-Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas pela UERN. 
2 Graduada em Letras-Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas pela UERN; Mestranda em Letras pelo 

Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL/UERN).  
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marcou a história e até hoje permanece na memória de muitas pessoas, espelhando lutas a favor 

da liberdade. 

Neste trabalho, buscamos desvelar, por meio dos estudos da Nova retórica, o ethos 

construído por Luther King no discurso Eu tenho um sonho. A questão norteadora para este 

trabalho é: qual imagem é construída pelo orador, a partir do discurso de um pastor negro 

lutando em prol dos direitos civis e contra o racismo nos EUA? Assim, temos como objetivo 

analisar a construção do ethos de Martin Luther King Jr no discurso Eu tenho um sonho, 

buscando refletir sobre possíveis efeitos de sentidos produzidos por seu discurso no público 

destinado, levando em consideração sua identidade como cidadão negro, como pastor e 

defensor da liberdade e igualdade racial. Objetivamos, também, discutir como o histórico 

discurso de Luther King influenciou e influencia até hoje outras pessoas a lutarem por seus 

direitos civis e contra o preconceito racial. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, ancoramo-nos teoricamente na Nova retórica 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005) e estudos voltados para retórica e 

argumentação no discurso (SOUSA e COSTA, 2009; NIEDZIELUK, 2000; LAZAROTTO, 

2009), entre outros. O corpus coletado para essa análise é o discurso Eu tenho um sonho de 

Martin Luther King. Jr, conhecido mundialmente e analisado por vários campos do 

conhecimento.  

Diante da abordagem teórica adotada e do corpus a ser analisado, utilizaremos a 

abordagem qualitativa em nossa metodologia, pois pretendemos descrever determinado 

problema, tal como sua realidade (GRESSELER, 2004). Analisaremos o discurso do 

líder/orador religioso, fazendo recortes que nos levam a perceber a imagem que Luther King 

constrói de si mesmo. Quanto à abordagem, trata-se do “processo misto de análise”, a 

combinação do método dedutivo e indutivo (MORAES, 2003, p. 197-198). O tipo de pesquisa 

é a documental, uma vez que postulamos um vínculo direto com as pesquisas preexistentes na 

área em que nos situamos e pelo tipo de material analisado (SEVERINO, 2007).  

A relevância desse trabalho encontra-se no fato de tratar de questões vinculadas à 

liberdade, preconceito racial, luta por igualdade de direitos civis e por ser esse um discurso que 

incentivou e ainda incentiva muitas pessoas a lutarem por seus direitos. Analisar essas questões 

do ponto de vista argumentativo, considerando suas condições de produção, nos faz refletir 

sobre as nossas relações interpessoais e aos próprios conflitos existentes na sociedade no que 

diz respeito à discriminação e preconceito racial.  

Assim, nosso trabalho está organizado da seguinte forma: após estas palavras 

introdutórias, apresentamos uma discussão teórica acerca da Nova Retórica, bem como sobre a 
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categoria ethos; em seguida, apresentamos uma breve contextualização histórica do corpus a 

ser analisado; subsequente, temos a análise dos dados e; por último, a conclusão, que apresenta 

os resultados da presente pesquisa.  

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOVA RETÓRICA 

 

O Tratado da argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca marca o início da Nova 

Retórica no seu quadro mais abrangente. Na tentativa de explicar como acontece a 

argumentação em um discurso, sem perder o foco nos estudos antes já realizados por grandes 

filósofos, como Aristóteles, que já destacava a importância do orador em contrapartida com o 

seu auditório. A Nova Retórica abre caminhos para um olhar diferente nos estudos 

argumentativos.  

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), a Argumentação faz parte do persuadir e 

convencer que o orador utiliza em seus discursos. Dessa forma, os autores trazem uma nova 

visão e levam em consideração o discurso em que o “persuadir” trata-se de um tipo de 

argumentação voltada para um auditório em particular, o ser racional consegue através do 

orador aderir a determinado pensamento com convicção. O orador, ao dirigir-se a um auditório 

universal, na tentativa de convencer a todos, reconhece no outro o interlocutor que aceitará ou 

não as teses que são apresentadas. Segundo Lazarotto (2009, p. 14): 

   

[...] Tratado da Argumentação: a Nova Retórica, publicado [...] em 1958 [...] 

trabalha a retórica como uma forma de atingir um acordo sobre valores, sem 

se abster do campo da razão. No entanto, seu acordo está baseado na “arte de 

razoar”, se afastando da rigidez lógica formal e admitindo o argumento da 

racionalidade para se obter um consenso sobre algo, admitindo o “verossímil”, 

o “plausível” e o “provável”, elegendo esses termos como meios de prova para 

se buscar a adesão do auditório, eliminando a violência, mesmo que simbólica 

da ação argumentativa. [...] renúncia da violência permite ao orador 

perelmaniano reconhecer no outro o interlocutor digno que poderá ser 

racionalmente convencido – ou não, das teses que lhe são apresentadas. 

  

O ato de argumentar surge de uma necessidade inerente à expressão do querer dizer do 

locutor quanto a um ou mais interlocutores, esse falar tem que estar pautado em intenções, 

razões e conclusões que abarcam quase toda a situação comunicativa de um discurso 

convincente para o interlocutor. Ao se dispor de uma tentativa de defender um ponto de vista, 

existe a intenção de convencer alguém e o orador vai apresentar posicionamentos de casos que 

realmente produzam sentido. Mas, para que isso aconteça, faz-se necessário que aconteça uma 
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espécie de acordo entre orador e auditório. De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, 

p. 16, grifos do autor): 

 

[...] toda argumentação visa à adesão dos espíritos e, por isso mesmo, 

pressupõe a existência de um contato intelectual. Para que haja argumentação, 

é mister que, num dado momento, realize-se uma comunidade efetiva dos 

espíritos. É mister que estejam de acordo, antes de mais nada e em princípio, 

sobre a formação dessa comunidade intelectual e, depois sobre o fato de 

debater uma questão determinada.  

  

A argumentação tem o poder de fazer com que aconteça a aceitação por parte dos 

indivíduos e, a partir disso, o discurso torna-se uma arma de grande valia para a realização da 

ação visada do orador, pois há, consequentemente, comunicação entre os falantes, ouvintes ou 

leitores, sobre o que se deseja tratar. Os argumentos são instrumentos essenciais para quem 

enuncia algo na tentativa de persuadir ou convencer o outro, esses argumentos devem ser claros, 

objetivos e bem fundamentados, além de um bom raciocínio entre as ideias.  

Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), para se argumentar é necessário 

conhecer o auditório, uma vez que os conteúdos informacionais devem seguir uma linha correta 

de raciocínio, levando sempre em consideração os interlocutores, para que aconteça 

envolvimento entre as partes. Na tentativa de defender determinado ponto de vista e para tornar 

realidade a materialidade do discurso, é necessário que o orador se adapte ao seu auditório. 

Assim, para que o trabalho com os argumentos seja válido surge a necessidade de que aquilo 

que é dito esteja dentro de uma categoria que expresse uma racionalidade de acordo com uma 

determinada realidade. 

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE ETHOS 

 

Partindo dos estudos da Nova Retórica, mais especificamente, o Tratado da 

Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) sobre orador e auditório e dos acordos 

que devem existir entre ambos, apresentamos, de maneira breve, o conceito de ethos, isto é, a 

imagem que orador constrói de si mesmo ao proferir seu discurso diante de determinado 

auditório.   

De maneira persuasiva, convincente e confiante com o intuito de causar boa impressão, 

credibilidade e confiança, o orador se adequa ao seu auditório, construindo assim uma imagem 

de si no discurso. De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 22) “Uma imagem 

inadequada do auditório, resultante da ignorância ou de um concurso imprevisto de 
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circunstâncias, pode ter as mais desagradáveis consequências”. Nesse caso é indispensável que 

o orador ao tentar convencer o auditório da validade de seus argumentos, construa a sua imagem 

(ethos) através da moral e de bons costumes.  

Falar da imagem do orador diz respeito às escolhas discursivas que ele faz diante de seu 

público de maneira eficiente e seletiva dos argumentos, isso acontece de forma consciente ou 

inconscientemente na construção de uma imagem de si mesmo. De acordo com (GOMES; 

FREITAS; VASCONCELOS, 2014, p. 162) “Tal imagem de si é desenvolvida de forma que o 

interlocutor acredite naquele que fala e no que diz, visto que esta é profundamente enraizada na 

descrição de uma realidade materialmente vivida [...]”. 

De acordo com Sousa e Costa (2009, p. 56), “[...] o orador se apresenta, projeta seu 

ethos, ele se coloca numa posição de autoridade. O auditório espera dele uma resposta aos seus 

anseios, pois parte do princípio de que ele, o orador, deveria ter o conhecimento necessário para 

discutir satisfatoriamente sobre o que se propõe [...]”. Dessa forma, o orador, ao construir seu 

ethos, pode tentar situar o auditório em seus marcos sociais e assim convencê-lo de maneira 

persuasiva. Com isso, entendemos o ethos como sendo a imagem de si, que se mostra atrelada 

aos aspectos que o enunciador traz à tona em seu discurso (GOMES; FREITAS; 

VASCONCELOS, 2014). Percebemos assim, que o ethos está ligado à pessoa e a imagem que 

ela passa de si mesmo de maneira exemplar, a ponto do auditório se dispor a ouvi-lo e segui-lo 

com credibilidade.  

 

4 O DISCURSO EU TENHO UM SONHO DE MARTIN LUTHER KING JR 

  

Martin Luther King foi um pastor batista norte-americano e ativista político, um dos 

mais influentes líderes que lutou a favor da liberdade e principalmente da igualdade entre raças 

de forma pacífica. Ficou conhecido mundialmente ao proferir o discurso nomeado Eu tenho um 

sonho, pronunciado em 28 de agosto de 1963 em Washington nos EUA para um público de 

cerca de 250 mil pessoas. De acordo com Silva (2014, p. 34) “Martin Luther King era 

descendente de escravos e trazia em sua vida as marcas desse passado, não somente na cor de 

sua pele, mas também na situação de segregação racial a que estava submetido”. 

Nos EUA no contexto histórico que esse discurso foi produzido, não havia uma 

igualdade entre as raças, os negros, por exemplo, não tinham direito ao voto e não podiam sentar 

em qualquer lugar nos ônibus, mas sim tinham que se limitar a poucos acentos reservados. Para 

Silva (2014, p. 34) “A origem desta diferenciação baseada no critério racial estava na escravidão 

que fora introduzida na América do Norte logo após a chegada dos ingleses no que veio a se 
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chamar de 13 colônias inglesas e posteriormente Estados Unidos da América”. Luther King 

nasceu em um dos estados onde possuía uma forte herança de escravidão que permanecia muito 

latente, a Georgia, e foi um dos estados onde a luta pelos direitos civis se tornou mais intensa. 

(SILVA, 2014). 

De acordo com Gomes, Freitas e Vasconcelos (2014, p. 162) “Na Guerra Fria [...] os 

Estados Unidos faziam a propaganda de que aquele era o regime e o país onde todos gostariam 

de viver – exceto os negros, que tinham de se limitar aos assentos reservados nos ônibus e a 

várias outras práticas segregadoras”. Assim, Luther King, durante a marcha, em seu discurso, 

procurou informar e encorajar todas aquelas pessoas a lutarem a favor dos seus direitos e a 

buscar um futuro melhor onde houvesse a igualdade racial, sem combates ou agressões físicas. 

Percebemos isso nas palavras de Gomes, Freitas e Vasconcelos (2014, p. 162): “O discurso 

proferido por Martin Luther King é, então, eivado da consciência do seu poder de eloquência e 

toma para si a responsabilidade que a contestação daquele quadro sociocultural traria para a 

política mundial”.  

Em seu discurso, Luther King, destaca que cem anos depois da proclamação da 

emancipação do negro ainda não há liberdade: “Mas cem anos depois, o Negro ainda não é 

livre. Cem anos depois, a vida do Negro ainda é tristemente inválida pelas algemas da 

segregação e as cadeias de discriminação”.  Silva (2014, p. 35) nos esclarece que “o objetivo 

de todo este movimento era tentar mudar de fato uma situação que não fora definitivamente 

resolvida anos antes com o fim legal da escravidão”.  

O pacifista ressalta que é tempo de tornar em realidade as promessas de democracia, 

onde o negro deve ter direito ao voto, demarcando em sua fala um sonho “Eu tenho um sonho 

que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da 

injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e 

justiça”. Por isso, de acordo com Silva (2014, p. 35) “O mais importante não havia sido feito: 

A necessária mudança de consciência. Martin Luther King acreditava nessa mudança e acabou 

tornando-se um modelo de como agir em prol deste objetivo”. A liberdade e igualdade também 

estavam no sonho de Luther King: “liberdade e, sobretudo do dia em que todos possam unir as 

mãos e cantar as palavras do velho spiritual negro: Livre afinal, livre afinal!”. 

Sem dúvidas, esse discurso destaca-se por seu teor argumentativo, emotivo e 

convincente, com a finalidade de encorajar aquelas 250 mil pessoas presentes e outros tantos 

que ouviriam pelos meios de comunicação a não desistir, mostrando que aquele era o momento 

de lutar de maneira pacífica e sem embates físicos por seus direitos, direitos esses que “veio 



 

 

P
ág

in
a3

5
1

 

como uma alvorada para terminar a longa noite de seus cativeiros” e que há cem anos deveriam 

estar em vigor.   

 

5 A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE MARTIN LUTHER KING JR NO DISCURSO EU 

TENHO UM SONHO  

 

Para análise, apresentamos alguns excertos do discurso Eu tenho um sonho, trechos que 

nos revelam como ocorre a construção do ethos de Martin Luther King, isto é, observando como 

o orador constrói sua imagem diante de seu público a fim de influenciar ou despertar algum 

tipo de sentimento dos ouvintes. 

 

Excerto (1): 

Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em 

uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo 

de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje! 

 

Diante desse recorte, entendemos que Luther King constrói a imagem de um pai que 

sonha com o dia em que seus filhos possam viver em um país onde a cor da pele não seja motivo 

de julgamento, mas sim o caráter possa definir as pessoas. Dessa forma, o orador constrói um 

ethos paterno, ao proferir em seu discurso palavras não só de um líder, um pastor ou um político, 

mas, também, de um pai que sonha com uma nação em que seus filhos possam viver sem 

descriminação. Ao mesmo tempo, assume uma imagem de um sujeito exemplar na moral e nas 

virtudes ao defender o caráter acima de qualquer outra coisa.  

Percebemos que o orador pretende atingir as emoções dos seus ouvintes, essa é uma 

relação comum entre o orador e auditório, pois o público era constituído também por pais e 

mães que sofreram preconceitos e desigualdade por causa da sua cor, e, certamente, sonhavam 

também que o preconceito racial que eles sofreram, seus filhos não sofressem.   

Ao atingir o emocional, o orador conseguirá despertar em seu auditório a adesão da sua 

tese, uma vez que, ao tocar um tema tão forte como o cuidado paterno, os pais e mães que 

ouviam, lutariam com maior garra, agora não só por si próprio, mas por seus filhos. De acordo 

com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), o orador procura apresentar em seu discurso recursos 

que ajam sobre a sensibilidade do auditório, influenciando na adesão do mesmo e na construção 

do seu ethos. Somos levados a entender que essa relação entre orador e auditório está muito 

bem entrelaçada e persuasiva.  
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Excerto (2) 

Eu tenho um sonho que um dia todo vale será exaltado, e todas as colinas e 

montanhas virão abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os lugares 

tortuosos serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e toda a carne 

estará junta. Esta é nossa esperança. Esta é a fé com que regressarei para o 

Sul. Com esta fé nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra 

de esperança. Com esta fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes 

de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com esta fé nós 

poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, para ir encarcerar juntos, 

defender liberdade juntos, e quem sabe nós seremos um dia livre. Este será o 

dia, este será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um 

novo significado. 

 

Observa-se nesse trecho do discurso de Luther King a construção de um líder religioso, 

com uma enorme crença, uma inspiradora esperança e uma sólida fé em Deus. O orador assume 

a imagem de líder religioso: um pastor batista negro norte-americano. Ao evocar um texto 

bíblico do antigo testamento, cujo contexto era também de libertação e esperança (Todo o vale 

será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido; e o que é torcido se endireitará, e o 

que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, 

pois a boca do Senhor o disse. (Isaías, 40:4,5), Luther King constrói uma imagem a partir das 

suas crenças em Deus, incentivando seus ouvintes a se unirem com fé.  

É com essa mesma fé que os fariam lutar, trabalhar, rezar e se preciso for, encarcerar 

juntos, mas com a possibilidade de serem livres. O ethos religioso (líder religioso) se evidencia 

nesse trecho do discurso, não para doutrinação religiosa, mas para gerar no interior do auditório 

um sentimento de esperança, de que tudo poderia ser diferente e que todas as crianças de Deus 

poderiam cantar algo novo, com propósitos e significados.   

 

Excerto (3) 

[...] Nós sempre temos que conduzir nossa luta num alto nível de dignidade e 

disciplina. Nós não devemos permitir que nosso criativo protesto se degenere 

em violência física. Novamente e novamente nós temos que subir às 

majestosas alturas da reunião da força física com a força de alma. Nossa nova 

e maravilhosa combatividade mostrou à comunidade negra que não devemos 

ter uma desconfiança para com todas as pessoas brancas, para muitos de 

nossos irmãos brancos, como comprovamos pela presença deles aqui hoje, 

vieram entender que o destino deles é amarrado ao nosso destino. Eles vieram 

perceber que a liberdade deles é ligada indissoluvelmente a nossa liberdade. 

Nós não podemos caminhar só. 

 

O trecho evidencia uma construção imagética que caracteriza a figura de um pacifista 

que convoca a população negra a lutar de forma digna, ética e pacífica. Percebemos a imagem 

de um líder a favor de uma cultura da não-violência, mas sim com a força da alma, a força 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/40/4,5
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interior impulsionada pelo desejo de liberdade e igualdade, ou seja, do sonho americano. Ao 

afirmar que: “Não devemos permitir que nosso protesto criativo se degenere em violência física 

(...) mas na força da alma”, Luther King propõe ou pressupõe que assumir a força interior 

poderia levar cada indivíduo a tomar consciência de seus direitos e deveres na sociedade.  

Ao assumir o ethos de líder pacifista, Luther King, nesse trecho do discurso constrói 

também a imagem de líder aberto ao diálogo ao conclamar a comunidade negra não “ter uma 

desconfiança para com todas as pessoas brancas, para muitos de nossos irmãos brancos, como 

comprovamos pela presença deles aqui hoje, vieram entender que o destino deles é amarrado 

ao nosso destino”. Evidencia-se a imagem de alguém interessado em unir as raças e o propósito, 

ou seja, a liberdade.  

A intenção era não apenas lutar pelos direitos, mas acima de tudo lutar pela liberdade, e 

essa luta era de todos, independentemente da cor ou raça. “Eles vieram perceber que a liberdade 

deles é ligada indissoluvelmente a nossa liberdade. Nós não podemos caminhar só”. Entender 

que “não podemos caminhar só” – comunidade negra e comunidade branca – evidencia a 

imagem de alguém que está completamente aberto ao diálogo de forma pacífica e 

transformadora. 

 

Excerto (4) 

Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as 

dificuldades de hoje e amanhã. Eu ainda tenho um sonho. É um sonho 

profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia 

esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença – nós 

celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são 

criados iguais. 

 

O orador assume uma posição de cidadão americano, independentemente da raça ou cor 

da pele, constrói sua imagem a partir de todos aqueles cidadãos que o escutam atentamente. Há 

uma valorização do público a partir do instante que o enunciador se dirige aos ouvintes como 

“meus amigos”, ele se insere na luta e nas dificuldades que são enfrentadas no hoje e as que 

virão no amanhã.  

Ter um sonho é ter um proposito, ter esperança de algo ainda não concretizado, de algo 

que requer esforços para se tornar realidade; está inserido no sonho americano é o mesmo que 

sonhar com a liberdade e igualdade entre os homens. Luther King procura criar uma imagem 

de defensor da igualdade entre os seres humanos negros e brancos, evoca mais uma vez a crença 

da nação americana, o sonho da liberdade cantado pelas crianças de Deus com um novo 

significado – “Meu país, doce terra de liberdade, eu te canto... Em todas as montanhas, ouviu o 
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sino da liberdade”. Ter um sonho hoje é o mesmo que acreditar que as mudanças podem 

acontecer a partir do instante que nos dispomos a lutar para que elas aconteçam. O sonho de 

Luther King não acabou, continua no coração de tantos homens e mulheres que ainda sonham 

com o não preconceito e com a liberdade do indivíduo. 

 

6 CONCLUSÃO 

  

Neste trabalho, fizemos uma reflexão sobre a construção do ethos de Martin Luther King 

Jr no seu famoso discurso Eu tenho um sonho – proferido em 28 de agosto de 1963 diante de 

um público de aproximadamente 250 mil pessoas, durante a marcha em prol da igualdade racial 

entre negros e brancos e pelos direitos civis dos negros nos EUA, buscando identificar os efeitos 

de sentido produzidos no público ouvinte e como o orador constrói a sua imagem diante do 

auditório.  

Fizemos uma breve discussão sobre o a Nova Retórica e notamos a grande importância 

do Tratado da Argumentação de Perelman e Tyteca (2005) para Nova Retórica. Na sequência, 

fizemos uma breve discussão sobre o conceito de ethos, apontando como o orador constrói sua 

imagem diante de determinado auditório e como isso influencia para persuadir o público 

ouvinte. Nas análises, percebemos que o ethos de Martin Luther King Jr possui um grande 

poder de influência diante de seu público, pois ao discursar ele trata de questões compartilhadas 

pelo mesmo grupo social que está inserido e assume posições que pretende causar algum efeito 

no público ouvinte.   

O discurso de Luther King toca profundamente no desejo de liberdade de cada um dos 

que estão ali presentes e incentiva-os a lutar pelos direitos civis da comunidade negra e pela 

igualdade racial de forma pacífica e diferenciada. Levando em consideração o mecanismo de 

argumentação, o ethos, utilizado pelo orador consciente ou inconscientemente em seu discurso, 

há uma resposta positiva do público no que diz respeito à luta pacífica por direitos conquistados 

há cem anos, mas não vivenciados na prática.  

A partir da análise realizada, podemos dizer que o orador se preocupa com seu público, 

pois além de está no mesmo grupo social também é um líder influenciador. Ele apresenta a 

imagem de um protetor com amor fraternal pelo próximo, um líder pacifista, um líder religioso, 

um pai amoroso e que tem “um sonho” de liberdade e igualdade. Vemos que a partir do ethos 

construído, o orador consegue persuadir com um discurso esperançoso, libertador, coletivo e 

pacífico. E é por apresentar características como essas que esse discurso influencia muitas 
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pessoas a lutarem pela liberdade e igualdade, seu teor argumentativo e persuasivo o fez 

ultrapassar décadas e ser ainda tão marcante nos dias de hoje.  

Por fim, pudemos apresentar uma proposta de análise que objetivou discutir sobre o 

ethos de Martin Luther King Jr no célebre discurso Eu tenho um sonho e perceber como ele 

constrói-se por meio de papeis que o orador assume ao proferir seu discurso, ou seja, a imagem 

que apresenta de pai, líder religioso pacifista, humanista e defensor dos direitos civis e da 

liberdade negra. Essas diferentes imagens que aparecem no texto, construídas pelo orador e o 

auditório – denominamos ethos.  
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RESUMO 

 

A linguagem e suas manifestações em sociedade possibilita ao homem compreender o mundo em que 

vive. Em algumas discussões que giram em torno de seu funcionamento encontramos a prática da 

linguagem, suas significações e construção de sentido em relação com o campo da exterioridade 

discursiva e estabelecendo diálogos com o discurso do outro. Nessa perspectiva, objetivamos a partir da 

ótica da Análise Dialógica do Discurso nos norteando pelas discussões de ideologia e signo ideológico, 

analisar enunciados midiáticos sobre a seca no nordeste. Para tanto, nosso corpus constitui-se de uma 

matéria que foi coletada no site do g1 online dialogando com uma charge retirada de um blog, que 

também circula em um espaço social. Nos baseamos teoricamente nas discussões de Bakhtin (2006), 

Volochinov (2013), Miotelo (2005), Brait (2005), entre outros. Encontramos respaldo nos enunciados 

analisados pelo viés da concepção dialógica de discurso, pensando também como a mídia discursiviza 

estes enunciados, tendo em vista ser um campo institucionalizado e social, que mostra marcas 

ideológicas nas produções enunciativas pelo viés da ideologia, da posição que ocupa na sociedade e 

constrói os efeitos de sentidos desejados. Com isso, observamos que os enunciados analisados carregam 

em si uma questão ideológica que coloca o nordeste na condição de vulnerabilidade da seca, como uma 

terra em que paira o sofrimento da fome, da sede, da pobreza por falta de água. 

  

Palavras-chave: Discurso. Ideologia. Seca. Nordeste.           

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os estudos sobre a linguagem e seu funcionamento em sociedade tornam-se motivo de 

discussões a partir de muitos estudos e reflexões. Uma visão mais ampliada de seu 

funcionamento vai além de uma análise restrita a apenas considerações formais e estruturais, e 

fez com que emergissem novos olhares e muitos estudos voltados para a relação da prática da 

linguagem com a exterioridade, estabelecendo relações com outros dizeres.  

Na perspectiva dos estudos de Mikhail Bakhtin (2006), Volochinov (2013), Brait 

(2005), encontramos na Análise Dialógica do Discurso, discussões voltadas para o campo 

exterior à linguagem, ao enunciado, a ideologia, a interação verbal, em consonância com o 

contexto social e com para as práticas sociais de discurso. Nesse sentido, objetivamos neste 

trabalho, analisar a ideologia em enunciados midiáticos sobre a seca na região Nordeste. São 

enunciados materializados nos espaços midiáticos, em específico em uma matéria de jornal 
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online, onde circulam notícias discursivizadas institucionalmente e atreladas à exterioridade, o 

que possibilita a construção de significações entre diálogos com outras materialidades 

discursivas. Sendo assim, nosso corpus trata-se de uma matéria retirada do site G1 em sua 

versão online intitulada: “Nordeste em emergência: histórias de uma seca sem fim”, publicada 

em 02/04/2017 dialogando com uma charge que circula na internet, retirada especificamente de 

um blog.     

A seca é uma realidade vivenciada em diferentes regiões do Brasil, muitas vezes, sentida 

na própria pele por muitos brasileiros. A discursivização dos enunciados a respeito do fenômeno 

da seca no Nordeste da maneira como foi mostrada desde épocas passadas acabou criando uma 

imagem fixa e até preconceituosa sobre esta região. A mídia ocupa lugar na sociedade enquanto 

prática discursiva propagadora de informações e, em outras instâncias, construtora de discursos 

cabíveis ao que objetiva atingir e tem seus dizeres permeados por cargas ideológicas. É 

recorrendo, portanto, às discussões da análise dialógica do discurso, adentrando no campo 

midiático e observando as produções enunciativas sobre a temática da seca, que pretendemos 

desenvolver nosso trabalho.  

 

2 ANÁLISE DIALÓGICA DO DISCURSO: DISCUSSÕES PRÉVIAS 

  

Expressão do pensamento, manifestações comunicativas, sistemas de signos, a 

linguagem em sociedade recebe estas várias concepções, fruto de muitas discussões e estudos 

desde tempos atrás até os dias atuais.  Assim entendemos que a maneira de o homem viver e, 

compreender o mundo está atrelada às práticas de linguagem em sociedade. 

Segundo Brait (2005) foi, portanto, a partir da ótica de compreender as manifestações 

enunciativas, as formas e produções de sentido que os estudos sobre a linguagem foram 

ganhando contorno e não se restringiram apenas a uma concepção homogênea e fechada em si 

mesma. Um dos grandes estudiosos que contribuiu para isso foi o filósofo Mikhail Bakhtin 

dando suas contribuições sobre os estudos da linguagem humana. 

Para Brait (2005, p. 88), a concepção de linguagem para Bakhtin é construída a partir 

de uma “abordagem “linguístico-discursiva”, pela teoria da literatura, da filosofia, pela teologia, 

por uma semiótica da cultura [...]” São elementos que nos levam a pensar que ele percorre 

diferentes caminhos disciplinares. As tendências por ele adotadas abarcam um campo 

heterogêneo e diverso do conhecimento, perpassando o campo da linguística, pois ele transita 

por diferentes áreas. “Que contribui para compreendermos através de seus escritos, a produção 

de sentido, significação, autoria, discurso, enunciação, gêneros, interação” (BRAIT, 2005, p. 
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88). Assim, tomamos conhecimento sobre “a natureza dialógica da linguagem”, (BRAIT, 2005, 

p. 88), um conceito basilar para se compreender melhor as ideias e pensamentos teóricos deste 

filosofo.  

Pensar na perspectiva dialógica do discurso é pensar então, no conjunto e no percurso 

das obras produzidas por Bakhtin que são fundamentais para a construção teórica da disciplina 

análise dialógica do discurso (ADD), e não como uma proposta feita por ele. Por esse viés, os 

estudos da análise dialógica do discurso, assim como as outras disciplinas de Ads desenvolvidas 

no Brasil, se deram a partir de muitos estudos e discussões e uma concepção de linguagem mais 

voltada para o âmbito social. Ressaltamos que o foco deste trabalho, parte das discussões da 

análise dialógica do discurso (ADD), que tem como principal expoente, o filosofo Mikhail 

Bakhtin. 

O chamado círculo de Bakhtin, segundo Paula (2013) situa-se no contexto da episteme 

soviética, especialmente nas décadas de 20 e 30.  Este funciona como uma construção de 

conhecimento, a partir de uma perspectiva sociológica, composto pelo conjunto de pensadores 

que eram Bakhtin, Volochinov e Medvedev, entre outros. 

A ADD tem como foco de análise a língua e o discurso, buscando a construção de 

sentido na prática de linguagem, na interação e nas relações estabelecidas com o campo exterior 

à língua. É a influência, a presença dos discursos, em sua pluralidade nos discursos dos outros, 

considerando que, nenhum discurso é único, ele parte das relações estabelecidas nas práticas 

enunciativas em contextos reais de uso. Assim, para Sobral e Giacomelli (2013, p. 1091)  

 

A ADD trabalha com enunciados (discursos) realizados nas práticas de 

linguagem, não nas frases de obras literárias. Por isso, a base da análise não é 

a gramática ou as significações da língua, mas o uso da língua no contexto. O 

trabalho envolve os enunciados reais, as formas dos enunciados (ou gêneros 

do discurso) e as significações da língua...  

 

Pelo exposto, podemos entender que a ADD não se limita ao estudo da língua 

relacionada às questões de formalidade e estrutura, ela leva em conta o uso da língua e as 

práticas de linguagem se manifestando e fazendo sentido nos contextos sociais, nas práticas 

reais da língua, construindo assim, os sentidos dos discursos a partir da exterioridade.   

Nesse sentido, os estudos da análise dialógica do discurso (ADD) fomentam discussões 

das propostas de estudos teóricos do círculo de Bakhtin, como por exemplo, o dialogismo, 

enunciado, signo ideológico e ideologia, entre outras especificidades. Assim, passaremos a 

discuti-los agora. 
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Segundo Sobral e Giacomelli (2016), o dialogismo faz parte da análise dialógica do 

discurso por ser criada pelos estudiosos desta teoria, e a ideia de dialogicidade se explica pelo 

fato de existir diálogos e interação nas manifestações da linguagem, isto é, quando é 

estabelecida uma relação dialógica entre os elementos da linguagem.  

Também pode-se dizer que o dialogismo é inerente as práticas de linguagem e é 

constitutivo do ser humano, como uma forma que contribui para o seu modo de viver no seu 

cotidiano. Podemos entender melhor a concepção de dialogismo nas palavras de Bakhtin (2003, 

p. 348, apud BESSA, 2016, p. 18) 

 

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria vida humana. 

A única forma adequada de expressão verbal da autentica vida do homem é o 

diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar 

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

homem participa inteiro e com 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. 

(Grifos do autor).  

 

Pelas palavras do autor, observamos a grande relevância dada a dialogicidade como 

parte constituinte da vida do ser humano, ou seja, o indivíduo é em sua essência, atos e práticas 

de linguagem, um ser dialógico. Em suma, a dialogicidade pode estar em tudo, no mundo, no 

ser humano, nas práticas de linguagem, pois, não existem diálogos, nem sentidos únicos prontos 

e acabados em si próprio, o que existe são elos, entrelaçamento de discursos.     

Na análise dialógica do discurso, o enunciado é um elemento que vai além da estrutura 

formal da língua, indo aos contextos reais de uso. O enunciado vai além da frase e a sua 

produção de sentidos depende de um jogo de significações contextualizadas. Segundo Sobral e 

Giacomelli (2016, p. 1080) “um enunciado, para ADD, tem três componentes: um componente 

ligado a referenciabilidade, um componente ligado a expressividade e um componente ligado à 

endereçabilidade”. 

No que diz respeito a ideologia, esta por sua vez se relaciona ao signo ideológico, além 

disso é considerada um conceito fundamental nos trabalhos de Mikhail Bakhtin e de seu círculo. 

As questões que tratam do estudo deste conceito encontram-se no livro Marxismo e filosofia da 

linguagem e também no livro Problemas da poética de Dostoiévki. 

Segundo Miotello (2005) uma única definição de ideologia dita por um dos membros 

do círculo, é exposto na voz de Volochinov, no texto “Que é a linguagem”, escrito em 1930, 

diz o seguinte Volochinov (1930 apud MIOTELLO, 2005, p. 169) “Por ideologia entendemos 

todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no 



 

 

P
ág

in
a3

6
0

 

cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas.”. O 

enunciado é entendido pela ideologia construída no consciente dos indivíduos, mas que volta 

seu olhar para o contexto social e se manifesta por meio das práticas de linguagem fazendo uso 

da palavra.       

A propósito da palavra, na análise dialógica do discurso, ela é vista como um elemento 

representado que dá origem a um signo ideológico, dependendo do contexto de interação em 

que foi proferida. Basta que sua representação seja refletida e possibilite a compreensão desta 

como sigo ideológico. “A palavra, por sua própria natureza intrínseca, é desde o início um 

fenômeno ideológico” (VOLOCHINOV, 2013, p. 193). Pensar no caráter ideológico do signo 

é pensar no seu contexto ideológico, ele precisa ter um significado, passando da condição de 

simples objeto a um signo ideológico, que passa a ter sentido e a ser compreendido socialmente 

por grupos de sujeitos. De acordo com Volochinov (2013, p. 195)  

 

Para fazer com que um objeto, qualquer que seja o tipo de realidade à qual 

pertença, entre o horizonte social de um grupo e provoque uma reação 

semântica, ideológica, é necessário que este objeto esteja ligado com as 

premissas socioeconômicas essenciais da realidade objetiva do grupo dado, é 

necessário que toque, mesmo marginalmente, a base da realização material do 

grupo.  

 

Como está exposto, é a partir do contexto social, em que um dado grupo social está 

inserido, que um objeto passa a ter significado semântico e ideológico real e valorativo a este 

grupo, que o objeto passa a ser ideológico. Pois, o objeto ideológico funcionará como um meio 

que possibilita a construção da identidade daquele grupo. Para Volochinov (2013, p. 199) “em 

cada signo ideológico interpenetram-se relações de classe orientadas de maneira distinta”. Isso 

quer dizer que o signo que tem um significado para um grupo social pode não ter o mesmo para 

outro e isso pode levar ao que chamam de lutas de classes. 

Assim, a ideologia tem suas raízes no meio social e nas interações sociais, de onde 

emanam os significados dados aos signos ideológicos, o signo ideológico é construído 

socialmente e é parte integrante e necessária à ideologia. Conforme aponta Bakhtin (2006, p. 

29) “tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo fora de si mesmo. Em outros 

termos tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia”. 

Para os estudos do círculo a ideia de signo concebido no âmbito da consciência não tem 

significado ideológico algum, pois é preciso existir interação e construção de significado do 

signo por grupos sociais, para que assim adquiram valor ideológico. Ele não é considerado 

signo ideológico se for criado individual ou isoladamente. Para a construção ideológica, a 
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consciência deve ser construída coletivamente, pelo conjunto de sujeitos em grupos sociais 

organizados. Nas palavras de Bakhtin (2006, p. 33)  

 

Seu verdadeiro lugar é o material social particular de signos criados pelo 

homem. Sua especificidade reside, precisamente, no fato de que ele se situa 

entre indivíduos organizados, sendo o meio de sua comunicação. Os signos só 

podem aparecer em um terreno interindividual. A consciência individual não 

só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir 

do meio ideológico e social. 
 

Segundo Miotello (2005), ao não concordar com o poder da “falsa consciência”, e 

observando o poder exercido pela classe dominante, detentora do poder político e dominante 

da sociedade, que desconsidera a realidade social e as existências de classes, como uma 

ideologia oficial e institucionalizada, que não considerava nenhuma outra e ditava as regras, os 

estudiosos do círculo constroem uma nova proposta para essa concepção. Junto a ideologia 

oficial, eles acrescentaram a ideologia do cotidiano. Para Miotello (2005, p. 168).  

 

A ideologia oficial é entendida como relativamente dominante, procurando 

implantar uma concepção única de produção de mundo. A ideologia do 

cotidiano, é considerada como a que brota e é constituída nos encontros 

casuais e fortuitos, no lugar do nascedouro dos sistemas de referência, na 

proximidade social com as condições de produção da vida.  
 

A concepção de ideologia se transforma em um campo binário. A ideologia oficial está 

mais para o campo da ciência, da política, midiático, isto é, campo que tem um poder 

institucionalizado. Já a ideologia do cotidiano está na perspectiva ideológica dos sujeitos e os 

grupos sociais em que eles estão inseridos. 

As materialidades que circulam em sociedade a respeito do fenômeno da seca como 

acontecimento discursivo são projetadas pela mídia possibilitando observarmos as condições 

enunciativas, a construção de sentido e as concepções ideológicas. Assim, visualizamos na 

mídia um campo enunciativo, pelo qual se discute o fenômeno da seca e para discutirmos a 

ideologia manifestada em enunciados no âmbito social. É sobre esta questão que discutiremos 

agora.   

 

3 A SECA NO NORDESTE E A MÍDIA: CONDIÇÕES ENUNCIATIVAS E 

CONSTRUÇÃO IDEOLÓGICA 

 

A seca antes de tudo é caracterizada como um problema climático que causa falta de 

chuvas, entretanto, ao nos reportarmos às produções discursivas ou enunciativas, observamos 
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uma série de questões problemáticas causadas por este fenômeno, como a escassez de água, 

fome, miséria, até a morte de animais e pessoas. Esta condição de dor e sofrimento de quem 

vivencia esta realidade, que chama a atenção da sociedade, passa a ser vista como um problema 

social. 

Muitos relatos sobre o sofrimento causado pela seca passaram a ser discursivizados, 

dando assim mais visibilidade à problemática causada por este fenômeno, mostrando um quadro 

desolador que causar tristeza e dor. Como podemos observar em muitas materialidades, a 

discursivização da seca mostra uma realidade bastante cruel no que diz respeito às 

consequências deste fenômeno na região Nordeste, que confirma casos como fome, miséria, 

doença e morte de quem vivencia condições entristecedoras e “catastróficas” da seca no 

Nordeste. 

Na sociedade moderna a mídia se configura como um vasto campo de comunicação, 

visto como um dos meios para as produções de discurso. O direcionamento que se tinha sobre 

o funcionamento da mídia, passou de um campo propagador de informação, para um dispositivo 

midiático, carregado de posições ideológicas e que perpassa isso através das produções 

enunciativas.  

Dito isso, faremos nossa análise, considerando as produções enunciativas do discurso 

da seca na mídia, considerando a ideologia implantada nesses discursos. Para isso, temos como 

materialidade a matéria retirada do site G1 em sua versão online, publicada em 02/04/2017 

intitulada: “Nordeste em emergência: histórias de uma seca sem fim”. Também coletamos duas 

materialidades que circulam na internet, mais especificamente expostos em blogs.  

Começamos a análise pelo título da matéria: “Nordeste em emergência: histórias de uma 

seca sem fim”, uma produção enunciativa que revela marca ideológica de uma visão voltada 

para a seca no Nordeste, como uma seca sem fim, ou seja, uma realidade que nunca acabará. 

Observando a palavra emergência e sua carga semântica, passamos a ver como um discurso que 

pede socorro, que precisa de ajuda, juntamente com o enunciado “histórias de uma seca sem 

fim”, nos faz pensar em um pensamento ideológico de uma região que precisa de ajuda por 

estar mergulhada em um sofrimento sem fim, que não tem previsão para acabar, trazendo assim, 

o pensamento de uma região sofrida, assolada pelas agruras da seca refletidas nessas histórias.  

Uma região inóspita, desértica, castigada pela seca se configura em uma visão 

ideológica fechada, demonstrada através de palavras discursivizadas, tornaram-se símbolos da 

seca no Nordeste, refletida em signos que caracterizam o fenômeno da seca, como produções 

enunciativas repetidas, não somente no campo midiático, mas em outras esferas sociais, em um 

campo ideológico fechado, que gerou esta visão deturpada da região Nordeste. Vejamos: 
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Gado morrendo. Barragens sem uma gota de água. Rio virando mar. É tanta 

secura que até os cactos estão sentindo. Para quem passa despercebido pelo 

interior do Nordeste, o horizonte seco e monocromático pode parecer o mesmo 

de sempre, mas um segundo olhar revela os açudes vazios, a terra rachada e 

as carcaças dos animais (G1, 2017). 

 

Partindo do entendimento de que a palavra passa a ser considerada como signo 

ideológico ao ser compreendida em contextos, por diferentes sujeitos em seus grupos sociais, 

os símbolos como o cacto, açudes rachados, carcaças de animais, tornaram-se signos 

ideológicos referente a uma problemática que afeta uma região, em que recai uma ideologia de 

cunho oficial, pois parte de uma discursivização midiática. 

Entendemos que o discurso construído referente ao Nordeste, principalmente em relação 

à seca, torna-se negativo e inferioriza esta região, criando, assim, a imagem de uma região 

sofrida e miserável. De acordo com o que diz Albuquerque Jr. (2001, p. 120)  

 

A imagem do Nordeste passa a ser pensada sempre a partir da seca e do 

deserto, ignorando-se todas as áreas úmidas existentes em seu território. 

Diante disso, percebemos que a projeção e a referência maior ao pensar em 

seca ou falta d’água é o nordeste, sendo desconsiderado assim outros 

territórios desta região não apresentava a problemática, podemos dizer que é 

a Região, que mesmo tendo suas riquezas, é considerada, pobre. 

 

A denúncia social da seca como tema regional não deixa passar despercebido o 

fenômeno da seca que fez perceber a existência de uma Região à parte do Brasil, esquecida 

pelos governantes, e cuja projeção ocorreu em função do cenário seco, quente, da sede, da fome, 

das caveiras de bichos, bem como do próprio sofrimento do homem nordestino, lutando e 

sobrevivendo em situações precárias. 

No decorrer da matéria, observamos dois discursos marcados ideologicamente. O 

primeiro é a colocação de dados das estiagens e por conseguinte, consequências negativas, 

como a falta d’agua no reservatórios, nas torneiras das casas dos nordestino em estados e 

cidades do Nordeste, problemas na economia dos estados e situações mais complicadas de 

sobrevivência nas cidades nordestinas, o que as leva decretar “Estado de calamidade”.  

 

Neste período, quase 80% das cidades do Nordeste decretaram estado de 

emergência ou de calamidade por seca ou por estiagem pelo menos uma vez, 

segundo levantamento feito pelo G1 com base em dados do Ministério da 

Integração Nacional. Em quatro dos nove estados da região, o percentual de 

cidades com decretos é superior a 90% nestes cinco anos (G1.2017). 
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Um discurso que se vale das condições precárias causadas pela seca, em que não são 

tomadas medidas mais eficazes e a longo prazo que amenize situações como essas. Desse modo, 

observamos o discurso ideológico da “Industria da seca”. Segundo Albuquerque Jr (2001), os 

discursos proferidos sobre questões relacionadas à seca chegam a funcionar como uma 

“indústria”, por ser uma atividade de valor, considerada mais lucrativa que a produção de 

alimentos. Com isso, o discurso de projeção da seca no Nordeste passa a ser enfatizado e 

utilizado com frequência por políticos, como problema que causa sofrimento e dor a quem 

convive com essa dura realidade das províncias do Norte.  

Uma segunda produção enunciativa marcada ideologicamente, se contrapõe ao discurso 

da “indústria” da seca, traz uma visão ideológica para que sejam tomadas medidas que visem a 

amenização ou solução do problema da seca de forma mais acentuada e a longo prazo, para que 

não se fomente um discurso repetitivo de calamidade e sofrimento sempre que os agravos da 

seca cheguem e não se tenha a solução imediata.   

 

É um problema contínuo. Tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Não 

tem que pensar só no atendimento naquele momento. A gente pode ser 

surpreendido”, afirma. “Precisamos pensar em um programa de eficiência 

ligado à água, para ter transferências entre reservatórios, para diminuir os 

percentuais de perda. Também é preciso trabalhar mais com culturas de ciclo 

curto, que não são tão vulneráveis ao clima. Além disso, há uma ausência de 

esforço de comunicação com a população para diminuir o desperdício. Na 

região litorânea, com grandes cidades, as pessoas não percebem a gravidade 

da situação (G1, 2017). 
 

Assim, se configura uma marca ideológica mais voltada para as políticas públicas 

aplicadas para que de fato se solucione o problema e não se restinga somente às soluções 

passageiras que ofereçam migalhas às populações sofridas.  

Passamos agora a estabelecer um diálogo entre a charge coletada em espaços da internet, 

especificamente em um blog.   

 

Figura 1: Sofrimento da seca 

 
Fonte: http:// jataovaqueiro.blogspot.com. 
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A charge em questão, já nos mostra os signos ideológicos da seca, o cacto, as ossadas 

de animais mortos, o sol quente, um solo desértico sem nenhum verde, somente o do cacto, 

planta símbolo de resistência da seca. Ao passo que observamos um discurso ideologicamente 

marcado como negativo, pensamos o cacto como uma planta típica do Nordeste e que mesmo 

em período de seca não perde sua cor e nem morre, é resistente a seca. Dessa forma, o cacto 

também poder ser visto como uma marca ideológica que simboliza a resistência do povo 

sertanejo, que mesmo em meio as adversidades e sofrimento, continua lutando firme e forte e 

não perde a sua fé. De acordo com Miotello (2005, p. 170)  

 

O conjunto de signos de um determinado grupo social, forma o que Bakhtin 

chama de universo de signos. E todo signo, além dessa dupla materialidade, 

do físico-material e no sentido sócio-histórico, ainda recebe um ponto de vista, 

pois representa a realidade a partir de um lugar valorativo, revelando-a como 

verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou negativa, o que faz o signo 

coincidir com o ideológico. 

 

Em relação ao enunciado 1, o conjunto de signos ideológicos se materializam e ganham 

significado valorativo de grupos sociais, atribuindo um valor negativo em relação as 

consequências ruins da seca na região Nordeste.     

Um cenário com cores apagadas, um homem com uma enxada na mão e vestido com 

roupas simples e um chapéu de palha. Uma mulher vestida com roupas simples e remendada, 

calçada com sandália de couro e aparentemente sem dente. Um cenário de signos ideológicos 

que remetem logo o significado da seca, do sofrimento e das péssimas condições vivenciadas 

por quem convive com a falta d’agua. Podemos perceber que o homem e a mulher estão ouvindo 

uma notícia sair no rádio. Pelo que está escrito entendemos que o discurso ideológico marca 

uma realidade cruel e de negligência para com o problema da seca no Nordeste, pois os estudos 

científicos foram capazes de criar aparelhos eletrônicos e descobrir água em marte, ou seja, em 

outro planeta, que não se tem comprovações de vida humana, ao passo que não descobriram no 

nordeste, criando efeitos de sentido de uma região esquecida e negligenciada pelos órgãos 

governamentais que deveriam investir em políticas públicas para solucionar o problema, de 

uma região que sempre sofreu com a falta de água e até os dias atuais deixa marcas de fome, 

miséria e sofrimento em seu povo, com marcas sociais e históricas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os objetivos propostos neste trabalho, a fim de estabelecer relações entre 

a linguagem e sua exterioridade, passeamos pela teoria Bakhtiniana, nos aprofundamos nas 
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discussões de Análise dialógica do discurso, fomos buscar respaldos nas produções 

enunciativas do campo midiático e trabalhamos uma temática social que é materializada nos 

discursos interativos em contextos sociais, em que a palavra, o sujeito, a interação e a ideologia, 

estão interligados e marcados socialmente. 

Diante das propostas da análise dialógica do discurso, podemos dizer que o ser humano, 

o mundo, as práticas de linguagem, estão permeados por discursos dialógicos, discursos que já 

foram dito antes e resgatados pela exterioridade e historicidade. Em instâncias maiores, a 

dialogicidade não está somente no campo da linguagem, ela vai muito além e reflete na vida 

das pessoas.  

A ideologia é por excelência parte constituinte das significações atribuídas à palavra, 

em que os grupos sociais a determinam e concebem como signo ideológico. Assim, nas 

produções discursivas analisadas neste trabalho, podemos perceber a construção de ideologias 

por diferentes modos de significados dados à palavra, pelos grupos sociais. Ideologias que se 

embatem, que trazem um valor negativo na temática tratada. No tocante ao valor negativo, em 

que, observamos com maior evidência nos discursos analisados, uma construção ideológica que 

marca a região Nordeste como sendo a do atraso, da miséria, da fome, do sofrimento. Em 

contraponto não podemos deixar de ligar alguns símbolos ideológicos à região Nordeste 

concernente a um valor positivo, tomamos o cacto como símbolo ideológico, com uma 

construção ideológica de resistência do povo sertanejo, que sofre, enfrenta dificuldades, muitas 

vezes negligenciados nas políticas públicas, mas não foge da luta, permanece firme e forte. 

Dessa forma, a construção dos discursos e a produção dos sentidos, acontecem na presença do 

sujeito, seu modo de viver, de se posicionar e suas práticas de linguagem em consonância com 

o contexto social.  
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo principal discorrer sobre a coragem da verdade, bem como analisar 

as implicações que um sujeito parresiástico assume ao proferir certos discursos em um determinado 

contexto. Partindo disso, para o desenvolvimento desta pesquisa utilizaremos como corpus a capa 

publicada pela revista Veja online, na qual dezenas de mulheres, dentre elas, atrizes, cantoras e 

apresentadoras famosas declaram que fizeram aborto: “Eu fiz aborto”. A ancoragem metodológica se 

ampara no paradigma qualitativo-interpretativo. Para isso, buscou-se sustentação teórica nos estudos 

foucaultianos no que se refere ao conceito de parrhêsia, bem como em Fernandes e Melo (2016), Dianna 

Taylor (2018) Foucault (2006), Meira (2016), Rosado (2006), Gonçalves (2008), respectivamente, no 

que se refere ao discurso feminino e religioso. Os resultados indicam que os sujeitos parresiásticos, 

representados por mulheres, muitas delas, celebridades, quando declaram “eu fiz aborto”, assumem 

riscos de sofrerem preconceito, julgamentos, condenações, violências, perante a sociedade regida por 

discursos e preceitos religiosos, jurídicos, morais e sociais. Implica e nos remete a outros discursos que 

vão de encontro, ou não, com essa afirmação. 

 

Palavras-chave: Aborto. Parresia. Revista Veja. Discurso.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a capa da revista Veja, publicada no ano 

de 1997, na qual dezenas de mulheres, dentre elas, atrizes, apresentadoras e cantoras famosas 

declaram que já fizeram aborto por meio da afirmação: “Eu fiz aborto”, e a partir disso, perceber 

quais implicações esses discursos provocam em determinados contextos, especificamente, no 

que se refere ao discurso religioso, jurídico e feminino, do direito da mulher. A Veja foi uma 

revista criada em 1968 pelo jornalista Roberto Civita e tem como pilar de sustentação três 

princípios, a saber: a democracia, livre iniciativa e justiça social.   

O aborto é a interrupção do processo gestacional antes que o feto se desenvolva e atinja 

a sua vida extrauterina. O aborto no começo da civilização não era considerado crime, pois 

defendia-se que o feto era parte do corpo da mulher. A criminalização se deu a partir dos 
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pressupostos do Cristianismo em que defende que a vida é um dom gratuito de Deus e que por 

isso deve ser preservada.  

Em 1930, o aborto não ocasionava punição, foi só a partir de 1890 que o código penal 

foi refeito e foi constituído crime nos quais os responsáveis deveriam pagar pena. No artigo 2° 

do código civil consta: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 

a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”, ou seja, essa lei diz respeito ao 

direito à vida desde a concepção do feto como também aos direitos que esse sujeito tem 

enquanto cidadão. Dessa maneira, o feto deve ser protegido por se tratar da pré-existência 

humana.  

Teoricamente, os estudos foucaultianos embasam a pesquisa, pois apresentam conceitos 

sobre a parrésia e a construção desse sujeito discursivo parresiasta (parrhêssiastes), bem como 

autores como Fernandes e Melo (2016), Taylor (2018) que fazem releitura dos escritos de 

Michel Foucault, além disso “A Hermenêutica do sujeito” (FOUCAULT, 2006) escrito pelo 

filósofo, e por fim Meira (2016), Rosado (2006), Gonçalves (2008) levando em consideração o 

discurso feminino e religioso.  

Para a construção deste artigo algumas questões foram levantadas: a) Quais implicações 

podem surgir a partir do enunciado “eu fiz aborto”? b) De que maneira esse discurso se 

reverbera no âmbito discursivo feminino? C) Quais riscos a mulher assume ao confessar que 

praticou o aborto?  

O presente trabalho suscitou da disciplina Análise do discurso na área de Letras-Língua 

Portuguesa e suas Respectivas Literaturas da instituição de ensino UERN-CAP1, 

especificamente, no teor da linha francesa, e tem como caráter metodológico a pesquisa 

qualitativa-interpretativa, tendo em vista que o corpus analítico se trata de uma materialidade 

de revista e que por meio dela serão observadas quais possíveis interpretações podemos fazer 

para construir este trabalho. Dessa forma, vale salientar a importância da pesquisa e sua 

contribuição para os estudos científicos de linha francesa.  

 

2 O DISCURSO PARRESIÁSTICO SEGUNDO A CONCEPÇÃO DE MICHEL 

FOUCAULT 

 

A parrésia está inserida no campo da moral, da ética, do discurso e da técnica de si e 

esses campos são de suma importância para a efetividade do dizer parresiástico. Foucault 

                                                             
1 Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - Campus Avançado de Patu  
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fundamenta sua análise em busca de compreender as práticas discursivas e, a partir disso, 

perceber como se configura o discurso considerado verdadeiro.  Retoma os estudos feitos por 

Kant e em vista disso reafirma a ideia de que o conhecimento verdadeiro é construído a partir 

do campo da experiência individual, da atualidade e da relação com o outro.  

Para além disso, o filósofo difere a retórica do que se compreende por parresia, pois o 

objetivo da retórica é dirigir o outro, manipular de algum modo, buscar acima de tudo construir 

o éthos para ter credibilidade. No entanto, com relação a parresia (fala franca), Foucault 

problematiza que esta preocupa-se não em manipular, mas conduzir e possibilitar compreender 

como portadoras de uma “verdade” palavras proferidas por um sujeito. A respeito disso afirma:  

 

A retórica tem essencialmente por função agir sobre os outros no sentido de 

que permite dirigir ou modalizar as deliberações das assembléias, conduzir o 

povo, comandar um exército, etc. [...] Na parrhêsia, por certo, trata-se também 

de agir sobre os outros, não tanto para exigir-lhes algo, para dirigi-los ou 

incliná-los a fazer uma ou outra coisa (FOUCAULT, 2006, p. 244). 

 

Sendo assim, a concepção de retórica referida por Foulcault, busca o maior proveito 

daquele que fala, no sentido de atingir seu objetivo, de se dar bem, enquanto a parrhêsia não 

tenta impor ao outro algo, ela apenas diz. Esse dizer, por sua vez, implica no dizer verdadeiro, 

pois o seu conteúdo é a verdade e isso implica em “virtude”, “dever” e “técnica” como foi 

mencionado no primeiro parágrafo sobre os campos para a efetivação da parrhesía.  

Além disso, esse dizer verdadeiro ou dizer parresiástico atribui ao falante riscos, pois ao 

sentir o dever de dizer a verdade “prefere a si mesmo como um falante da verdade em vez de 

um ser vivo falso para consigo mesmo” (FOUCAULT apud TAYLOR, 2018, p. 196). É, então, 

a partir dessas noções que adentramos nas cinco características para se constituir um discurso 

parresiástico de acordo com Foucault, a saber: franqueza, verdade, crítica, dever, riscos 

(perigos).    

Em primeiro lugar temos a franqueza, princípio que rege o dizer como é. Segundo 

Taylor (2018, p. 192), “a pessoa que realiza o ato da parrhesía, não se utiliza da retórica; 

simplesmente revela o que está na sua mente acerca de um dado assunto”. Assim, o sujeito 

reflete uma verdade sobre si por meio do discurso para o mundo, em contato com esse outro, 

sem intermediários. Paralelo a isso Taylor (2018, p. 193) afirma: “A franqueza, [...] mostra ao 

público um par de coisas: (i) que o falante realmente acredita no que está dizendo e (ii) que o 

falante acredita no que está dizendo o suficiente para dever dizê-lo como que diretamente da 

sua mente, sem a mediação da linguagem”. 
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Em segundo lugar: a verdade. Para a parresia não é suficiente o discurso franco, pois é 

necessário que o “dizer algo e como é” seja de fato verificável e verdadeiro de si mesmo. Por 

exemplo, não se pode afirmar que um professor em sua sala de aula está sendo um sujeito 

parrésiastico, embora esteja falando a verdade, pois o seu dizer não provém dele mesmo e sim 

de outras ciências.  

Em terceiro lugar: o perigo. Mesmo com essas duas características supracitadas ainda 

não podemos classificar como um discurso constituído por parrhesía porque não é suficiente a 

convicção e a franqueza porque este só pode acontecer quando quem fala corre algum perigo e 

não necessariamente o de morte. Sendo assim, “assume um risco. Ele arrisca a relação que ele 

tem com aquele a quem se dirige. Ao dizer a verdade, longe de estabelecer uma linha positiva 

de conhecimento comum, herança, filiação, reconhecimento e amizade, ele pode, ao contrário 

provocar ira” (FOUCAULT apud TAYLOR, 2018, p. 195). 

Dessa forma, o discurso precisa ser efetivamente de risco para ser constituído como 

parresia. Em quarto lugar: a crítica. No sentido moral, o dizer a verdade precisa ser algo que 

aquele a quem ouvi não goste, ou seja, atinja o interlocutor nas suas crenças particulares e 

provoque-o ao ponto de refutar o sujeito parrhesiástico. “Em outras palavras a parresia deve ter 

uma dimensão crítica” (TAYLOR, 2018, p. 195), ou seja, o discurso deve provocar uma 

reflexão no outro.  

Em quinto lugar, a característica que une todos esses princípios: o dever, pois se 

constitui dentro da moral, tendo em vista que o sujeito é ético ao ponto de não esconder essa 

verdade. Dessa forma, percebemos que o interesse de Foucault foi procurar delimitar sobre o 

dizer-a-verdade e como isso se reverbera tanto em mim, quanto em um outro. 

 

3 O ABORTO NA PERSPECTIVA DA RELIGIÃO E DO DIREITO DA MULHER 

 

O aborto na perspectiva religiosa, especificamente no que se refere ao catolicismo, 

sofreu alterações ao longo da história, pode-se dizer que as posições frente ao tema nem sempre 

foram uniformes, pois essa posição contrária surgiu a partir de um princípio absoluto de 

preservação da vida ou em prol da “defesa incondicional da vida” conforme aponta Nunes 

(2006, p. 23).  A punição era em decorrência das práticas de adultério. Durante os primeiros 

séculos do cristianismo, o aborto não tinha o seu enfoque principal no feto e, sim, no adultério 

que este revelaria tendo em vista que a igreja presava pelo casamento monogâmico, ou seja, 

antes os homens poderiam se casar várias vezes e com muitas mulheres, depois desse princípio 

era-lhe permitido apenas um matrimônio.  
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Sendo assim, “a preocupação central da Igreja e do Estado era a manutenção do 

casamento monogâmico como regra para toda a sociedade” (GONÇALVES, 2008, p. 73) e o 

que mais importava para estes era defender como prática de valores morais, como também de 

grande importância para a economia, pois os herdeiros precisavam ser legítimos. Diante disso,  

 

O primeiro Concílio do Ocidente, realizado no século IV, antes mesmo da 

oficialização do cristianismo por Constantino — O concílio de Elvira — 

estabeleceu penas religiosas severíssimas para as transgressões à fidelidade 

conjugal. As penas impostas pela Igreja e pelo Estado eram mais duras para 

os casos de adultério do que para os de homicídio (ROSADO, 2006, p. 24). 

 

Dessa forma, o aborto era uma medida de escape como forma de acobertar os “frutos 

proibidos”, tendo em vista que atingiria a doutrina da igreja. No entanto, o aborto como pecado 

foi admitido pela igreja Católica depois de 1869 pela Apostólica Sedis de Pio IX. No documento 

consta o apelo à vida e essa sendo superior a gestante, bem como a outros direitos e aquele que 

comete tal prática é excomungado, pois a doutrina afirma que o feto é constituído indivíduo 

desde a sua concepção. Conforme explicita o posicionamento do Papa Pio XII, no ano de 1951:  

 

Qualquer que seja o julgamento da ciência médica, a Igreja adere de forma 

inexorável ao princípio básico de que em nenhuma circunstância se pode 

permitir o assalto direto à vida de uma criança inocente no ventre da mãe. Cf. 

o pronunciamento do Papa Pio XII a 29 de outubro de 1951 (RANKE–

HEINEMANN, 1996, p. 320). 

 

Há cerca de dois séculos, essa doutrina é conhecida como doutrina da hominização 

imediata porque acredita-se que a alma adentra no corpo quando o espermatozoide fecunda no 

óvulo. Além disso, a igreja se apropria do discurso da ciência para enfatizar sua teoria, pois o 

zigoto é formado pelo material genético do pai e da mãe e se constitui como novo material 

genético. 

Paralelo a isso, no século XIX, ocorre a ruptura entre Estado e igreja e também se cria 

uma legislação, advinda do Estado, especificamente para o aborto.  É neste momento que a 

mulher pode realizar o procedimento abortivo, todavia apenas em três situações específicas 

segundo Meira (2016, p. 78-79) “isenta a mulher de ser julgada [...] a saber: a) constatação de 

má formação do feto, b) problemas de saúde para a parturiente, c) quando a paciente for 

resultante de violência sexual” e em todas estas a igreja ainda se opõe.   

Com a instituição da monogamia, o controle da sexualidade feminina e da família o 

discurso que se consagrou para a figura da mulher foi que elas deveriam se manter “puras”, 

“castas” e “livres do pecado da imundícia” isto, por sua vez, implica no controle sobre o corpo 
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da mulher. No entanto, as mulheres modernistas se uniram frente a um movimento e 

conquistaram direitos e reverteram, as restrições impostas a sexualidade feminina defendendo 

o direito ao próprio corpo e de decidir sobre sua sexualidade. Por outro lado, sabemos que essa 

conquista tem sido construída paulatinamente devido as amarras sociais e resquícios do 

patriarcalismo.  

O discurso feminista defende que a mulher tem o direito de escolher sobre o seu próprio 

corpo, inclusive de decidir sobre sua gestação e “a capacidade humana de fazer um novo ser é, 

também, a possibilidade de fazê-lo ou não” (GONÇALVES, 2008, p. 105) e no que diz respeito 

à prática do aborto exige apenas a decisão e escolha da mulher para com as consequências do 

ato.  

Dessa forma, à luz dessas reflexões analisaremos a capa da revista Veja: “Eu fiz aborto” 

e perceber quais implicações esse sujeito assume a partir do discursos parresiástico, tanto no 

discurso religioso, quanto no discurso feminino visando analisar como o aborto ainda é 

problematizado nos dias atuais e, paralelo a isso, responder os três questionamentos que foram 

levantadas para a construção desse artigo, a saber:  a) Quais implicações podem surgir a partir 

desse enunciado “eu fiz aborto”? b) De que maneira este discurso se reverbera no âmbito 

discursivo feminino? C) Quais riscos a mulher assume ao confessar que praticou o aborto?.  

 

4 EU FIZ ABORTO: O DISCURSO PARRESIÁSTICO DE MULHERES EM CAPA DA 

REVISTA VEJA  

 

Neste tópico iremos analisar quais implicações podem suscitar nas esferas sociais, a 

partir de um enunciado, tendo como perspectiva os estudos de Michel Foucault (2006) sobre o 

discurso parresiástico dos sujeitos, analisando a capa da revista Veja tendo em vista a declaração 

a seguir: 

 
Fonte: As Mina da História2.  

                                                             
2 Disponível em: https://www.facebook.com/asminasnahistoria/posts/eu-fiz-aborto-capa-de-veja-em-1997-elas-

resolveram-falar-quebrando-o-muro-de-sil/1168211843264044/ acesso: 24 set 2019 

https://www.facebook.com/asminasnahistoria/posts/eu-fiz-aborto-capa-de-veja-em-1997-elas-resolveram-falar-quebrando-o-muro-de-sil/1168211843264044/
https://www.facebook.com/asminasnahistoria/posts/eu-fiz-aborto-capa-de-veja-em-1997-elas-resolveram-falar-quebrando-o-muro-de-sil/1168211843264044/
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No ano de 1997, no mês de setembro, a revista Veja publicou uma reportagem contando 

a história de 10 mulheres que praticaram o aborto ainda muito jovens. Dentre elas se destacam 

Hebe Camargo, Cássia Kis, Ciça Guimarães e Elba Ramalho. As celebridades viviam em uma 

época de decisões envolvendo a Comissão da constituição, câmara dos deputados e justiça, pois 

na instância legislativa e judiciária ocorriam trâmites para a regulamentação do aborto como 

algo legal, retomando assim, o código penal de 1940 em que casos como estupro e risco para a 

mãe da criança não deveria receber punições.   

Partindo disso, a primeira questão a ser respondida é “quais implicações podem surgir 

a partir desse enunciado “eu fiz aborto” reproduzido por essas mulheres? É evidente que não 

será possível traçar todas as implicações, mas citaremos algumas delas. A primeira é o 

julgamento que parte de princípios religiosos, tendo em vista que a instituição é contra e 

considera como pecado o aborto e mesmo que a mulher esteja amparada por lei é tida como 

“assassina”.  

Dessa maneira, o discurso assumido por essas mulheres que tiveram a coragem de 

enfrentar o embate polêmico a ser causado por suas declarações, conforme denota a própria 

manchete de capa “o depoimento das mulheres e a polêmica no Brasil”, inicialmente sofre 

embate pelos princípios defendidos pela instituição religiosa, pois o que se reverbera nas 

religiões cristãs, especificamente a católica, conforme traçamos anteriormente alguns pontos 

sobre o aborto na visão do catolicismo, é que a vida deve ser preservada, pois entende-se que 

desde a sua concepção, o feto já é um ser humano. No cenário religioso a vida deve ser 

preservada, como dito anteriormente, entende-se que desde a sua concepção o feto já é 

considerado ser humano, que possui um corpo e uma alma e, por isso, não é permitido negar-

lhe a vida.  

Outro possível ponto de embate é o que parte da implicação na saúde da mulher, pois 

essa prática geralmente se dá de forma clandestina, colocando em risco a vida da gestante. 

Assim, deve ser levado em consideração como ficará o estado físico e emocional da mulher 

após o aborto. Além de implicações jurídicas. No Brasil, o código penal brasileiro deixa 

explícito que é considerado crime quando a solicitação do aborto é feita pela gestante, quando 

o ato é praticado por ela mesma e também sem consentimento da parturiente e que é permitido 

em apenas três situações: quando houver caso de abuso sexual, má formação e problemas que 

colocam em risco a vida da mulher. 

Tomando por base a segunda questão levantada sobre de que maneira esse discurso se 

reverbera no âmbito discursivo feminino, iremos discorrer sobre como o aborto é visto no 

âmbito do discurso feminino. O movimento feito por mulheres tem ocasionado debates sobre o 
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posicionamento fundamentalista sobre o aborto. O ponto principal defendido é que a sociedade 

é plural e nesse sentido precisa ser levado em consideração a laicidade do país, inclusive é de 

suma importância se afastar do discurso autoritário para buscar atualização no que se refere aos 

direitos da mulher, principalmente se tratando do aborto. Além disso, defende que a mulher é 

dona do seu próprio corpo e que, por isso, pode decidir se continua ou não sua gestação, 

conforme aponta Gonçalves (2008). Nesse sentido, o discurso dessas mulheres encontra um 

embate solidário que enxerga nele uma atitude de coragem e direito de liberdade da mulher para 

com seu próprio corpo. 

A última questão é refletir sobre os possíveis riscos que a mulher assume ao confessar 

sua decisão. A capa da revista evidencia o discurso de mulheres conhecidas na mídia e partindo 

dessa colocação sabemos que a sociedade, principalmente no ano da publicação, era e é 

conservadora e patriarcal, sendo assim, não pode “ver com bons olhos” e rotula e julga a atitude 

de celebridades como Hebe Camargo, Cássia Kis, Ciça Guimarães e Elba Ramalho, que têm 

uma imagem aceita por muitos fãs que, sendo contrários ao aborto, podem afetar sua admiração 

por ambos.  

Para além disso, é perceptível de acordo com a perspectiva foucaultiana sobre a coragem 

de dizer a verdade (parresia) que essas mulheres assumem um risco do preconceito, da punição 

e julgamento frente essa sociedade que defende a criminalização do aborto e uma das 

características do sujeito parresiástico é correr o risco por externar a verdade de si para o outro, 

pois é nesse momento que o discurso proferido recebe críticas quando desperta a “ira”, o 

julgamento dos seus interlocutores. Trata-se de um discurso que assume a coragem e o risco de 

enfrentar a lei, o medo e o preconceito. 

Ainda retomando o enunciado “eu fiz aborto”, se trata de uma afirmação e toda 

afirmação tem como base a verdade, não pode haver mentiras, pois o sujeito parresiástico ao 

tomar a decisão de falar, espera-se que ele venha a proferir a verdade.  Dessa forma, além dos 

sujeitos parresiásticos, representados por mulheres aqui citadas, reconhecidas em cenário 

nacional, embora nem todas as mulheres da reportagem fossem artistas celebridades 

conhecidas, mas também operárias e domésticas, esse enunciado tem seu valor de verdade e 

ocasiona riscos, julgamentos, posicionamentos contrários, carregando o dever de ser ético e 

moral, assumido por sujeitos parrisiásticos. Vale salientar que esse discurso é assumido também 

na coletividade, quando o título da reportagem de capa é “Nós fizemos aborto”, o que revela 

um discurso parrisiástico assumido também por uma voz coletiva, representada por várias 

mulheres. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme delineamos, nesse trabalho, objetivamos analisar a capa da revista veja do 

ano de 1997, que traz uma afirmação de mulheres, dentre elas, celebridades sobre o aborto (“eu 

fiz aborto”). Desse modo, pôde-se perceber algumas das implicações que esses discursos 

provocaram em determinados contextos, especificamente, no que se refere ao contexto social, 

discurso religioso, jurídico e feminino. 

Tendo em vista os preceitos do conservadorismo para com a figura feminina e 

preconceitos que predominavam naquela época e ainda predominam, que consideram a mulher 

apenas como ser materno e provedora da vida, ao assumir esse discurso parresiástico, as 

mulheres enfrentaram os riscos do julgamento, punição e preconceito. Além de considerar o 

fato de que algumas delas são celebridades, ou mesmo não sendo, mas considerando também a 

repercussão da reportagem em um veículo de circulação de grande alcance como a revista Veja, 

essa notícia se tornou ainda mais propagada e problematizada, como dito no decorrer das 

análises e na própria manchete da capa “o depoimento das mulheres e a polêmica no Brasil”.  

Assim, é notável que no momento em que essas celebridades ou não celebridades, 

declararam o ato do aborto, suscitaram vários questionamentos da sociedade em relação a essa 

ação, a principal delas é em relação a algumas dessas mulheres serem conhecidas 

mundialmente, a sociedade se surpreende, principalmente naquela época em que se considerava 

essa ação como irresponsabilidade, pecado, crime e implicaria em riscos à saúde da mulher. 

Essas mulheres assumem, pois, riscos ao confessar “eu fiz aborto”.  

Partindo disto, afim de explicar esses riscos que esses sujeitos correram, utilizou-se das 

contribuições foucaultianas, quando ele defende a parresia como coragem da verdade que 

resulta em correr riscos ao proferir a verdade e ao relatar algo, que neste caso é “eu fiz aborto”, 

uma declaração bastante polêmica em nossa sociedade.  

Dessa forma, fica claro que essas mulheres se constituíram seres éticos para proferirem 

a verdade diante da sociedade, mesmo sabendo dos julgamentos que poderiam afetar suas vidas, 

como: a exclusão de suas famílias, das instituições religiosas que fazem parte, não excluindo o 

risco de serem perseguidas negativamente no âmbito de suas carreiras ou sendo criticadas ao 

ponto de chegar a perder parte da admiração que pudessem ter adquirido.  

Por fim, é importante salientarmos a relevância dessa temática aqui discutida, 

justamente pelas contribuições dos estudos de Foucault que adentram assuntos que a sociedade 

precisa conhecer mais a fundo, especialmente partindo da abordagem da parresia que implica 

na coragem de dizer a verdade, mesmo tendo consciência de que o que está sendo dito pode 

https://www.google.com/search?q=foucaultianas&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiz3_TDoe_kAhWwJrkGHabEC2sQkeECCC0oAA
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implicar em riscos para com o proferente dessa suposta verdade como, casos de violência, 

exclusão social, religiosa e familiar.  
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RESUMO  

 
A partir da percepção de que a comunicação somente se realiza por intermédios de gêneros textuais, o 

ensino de língua inglesa tem se voltado para uma perspectiva interacionista e pragmática da linguagem. 

Na atualidade, muito se discute a respeito da importância da inserção das novas tecnologias em sala de 

aula e nos livros didáticos, que constituem uma das principais ferramentas de ensino. Considerando a 

relevância do ensino dos gêneros textuais digitais e que estes ainda aparecem de forma tímida no 

material didático (JALES, 2019), o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de 

sequência didática para o ensino da escrita em língua inglesa a partir do gênero textual digital e- mail, 

artefato importante e presente em diversos domínios discursivos. Este estudo é fruto das discussões 

realizadas junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UERN, Campus 

Central. A proposta possui embasamento em autores de importância para a área, tais como Bakhtin 

(2003), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Araújo-Júnior e Araújo (2013), entre outros. Para a 

realização desta pesquisa, fizemos análise de livros didáticos para que assim pudéssemos propor uma 

sequência didática voltada para a produção escrita dos gêneros textuais digitais, como o e-mail. Diante 

do que foi discutido e proposto, acreditamos que a sequência didática é um método eficiente para o 

ensino de gêneros, contribuindo para o ensino comunicativo e funcional da língua inglesa. 

 

Palavras-chave: Gênero textual digital. Sequência didática. Produção escrita. Língua inglesa. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

No presente estudo, discutimos uma proposta de ensino para as aulas de língua inglesa 

utilizando o gênero textual digital e-mail. Esta pesquisa surgiu através das discussões realizadas 

pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UERN. Fundamentamo-

nos, para tanto, em teorias de autores renomados da área, como: Bakhtin (2003), Dolz, Noverraz 

e Schneuwly (2004), Araújo- Júnior e Araújo (2013), entre outros. 

Neste trabalho, tratamos de uma proposta de sequência didática, segundo a modelo de 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Segundo os autores, “uma sequência didática tem, 

precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-

lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada” (DOLZ, NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 97, grifo dos autores). Dessa forma, a proposta está voltada para que 
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os alunos aprendam a produzir textos de maneira adequada na língua estrangeira. A sequência 

didática consiste de algumas etapas, começando pela apresentação da situação, produção 

inicial, módulos e produção final.  

Este estudo tem como proposta apresentar uma sequência didática para o ensino da 

escrita em língua inglesa a partir do gênero textual digital e-mail. Temos como objetivos 

específicos: aperfeiçoar a habilidade de produção escrita em língua inglesa; proporcionar o 

domínio do gênero textual digital; desenvolver atividades de produção escrita envolvendo o 

gênero e-mail. 

Este trabalho está dividido em cinco partes. No primeiro tópico, temos a introdução; 

após, apresentamos a nossa base teórica. O terceiro tópico é composto pela metodologia, com 

o passo a passo dos procedimentos utilizados na realização deste estudo. Em seguida, no quarto 

tópico, falamos sobre os resultados e discutimos nossa investigação; e, por último, 

apresentamos nossa conclusão e referências utilizadas. 

 

2 GÊNEROS TEXTUAIS E SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Neste tópico, realizamos algumas discussões acerca dos estudos sobre os gêneros 

textuais, sequência didática para o ensino da produção escrita e sobre gêneros textuais digitais. 

Para isso, utilizamos os postulados teóricos de Bakhtin (2003), Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004), Araújo- Júnior e Araújo (2013), entre outros fundamentais à nossa pesquisa. 

Bakhtin (2003) parte do princípio de que a linguagem é multiforme e permeia todos os 

campos da atividade humana. A partir disso, ele afirma que a língua se manifesta através de 

enunciados, agrupados em formas relativamente estáveis – os gêneros do discurso – 

caracterizados “não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por 

sua construção composicional” (BAKHTIN, 2003, p. 261). Ainda segundo Bakhtin (2003, p. 

283), “os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase da mesma forma que o 

organizam as formas gramaticais”, assim, “se os gêneros do discurso não existissem [...] a 

comunicação discursiva seria quase impossível.” 

Nesse sentido, o autor afirma que os gêneros são determinados através de alguns fatores, 

como o contexto e a relação de comunicação dos falantes. Assim, é necessário, como cita 

Bakhtin (2003), ter um bom conhecimento dos gêneros para poder usá-los sem grandes 

dificuldades. Segundo Paiva (2004), o indivíduo que possui uma capacidade pragmática 

consegue utilizar a língua dentro de qualquer contexto, ou seja, consegue interagir de maneira 
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eficiente e adequada. Com isso, é importante que os alunos tenham conhecimento dos gêneros, 

para que possam se comunicar da maneira mais eficiente no cotidiano dentro das várias 

situações.  

O termo e-mail vem do inglês (eletronic message). Segundo Paiva (2004), o e-mail é 

utilizado como um endereço eletrônico de um indivíduo, chamado de correio eletrônico em 

português, sendo um meio rápido para envio e recebimento de mensagens. Com isso, a autora 

argumenta que é um dos gêneros mais produzidos, sendo utilizado por estudantes e até por 

ações governamentais. Desse modo, “ter acesso ao correio eletrônico é hoje uma questão de 

inclusão social” (PAIVA, 2004, p. 89), o que sugere que dominar esse gênero é de extrema 

importância para qualquer indivíduo. 

De acordo com Gomes (2013), a sociedade está se tornando mais conectada, e as 

chamadas ferramentas web 2.0 estão permitindo aos usuários serem produtores de informação. 

Dessa forma, os conhecimentos adquiridos nessas redes integram a bagagem cultural dos 

alunos, apesar de não ser bem aceito pelas escolas. No meio digital, “os alunos acabam 

produzindo gêneros textuais não privilegiados na escola, utilizando, em algumas situações, 

formas de escrita não convencionais e linguagens não escolarizadas” (GOMES, 2013, p. 82). 

Assim, essas redes digitais possibilitam novas formas de ensino e de aprendizagem. 

Gomes (2013) afirma que com as mudanças que ocorreram nas escolas, elas ainda não 

possuem atividades voltadas para a leitura e produção de gêneros textuais digitais de alta 

circulação na internet. Desse modo, como as redes sociais têm oferecido novos modos de se 

relacionar, o autor afirma que se tem uma necessidade de novos letramentos e de novas formas 

de se construir conhecimento e essa necessidade deveria ser dever da escola. 

Segundo Araújo e Araújo- Júnior (2013), os gêneros textuais digitais estão se 

propagando nos livros didáticos devido a facilidade de acesso as tecnologias. Com o debate 

sobre o uso dos gêneros textuais digitais no ensino de línguas estrangeiras, Araújo e Araújo- 

Júnior (2013, p. 9) afirmam que “esses gêneros, por fazerem parte do cotidiano dos aprendizes, 

têm-se mostrado ferramentas eficazes no ensino e aprendizagem de línguas em especial para 

habilidades tais como produção escrita”. Dessa forma, os alunos conseguem produzir de 

maneira eficiente o gênero proposto na língua estudada, além de 381inguísti-lo no cotidiano. 

No caso do e-mail, Araújo e Araújo- Júnior (2013, p. 9) citam Castro (2005) que diz que o “uso 

pedagógico do e-mail, [...] mostra-se bastante eficaz para o desenvolvimento da habilidade 

escrita em LE”. 

Nesse sentido, Vieira (2005) explica que o advento da tecnologia digital trouxe 

transformações expressivas para a comunicação, suscitando a emergência de novos gêneros 
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textuais. Neste estudo, trabalhamos com uma proposta de sequência didática a partir do gênero 

textual digital e-mail em língua inglesa. De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 

97), uma sequência didática “é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Sobre o ensino de línguas sob a 

ótica dos gêneros textuais, os autores afirmam que “é através dos gêneros que as práticas de 

linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes”. Assim, trabalhar com gêneros é 

preparar os alunos para produzir diferentes formas de interação verbal ou não verbal em 

situações diversas. Tendo isso em vista, a finalidade da sequência didática é facilitar ao aluno 

domínios sobre gêneros de acordo com a necessidade de comunicação. 

A sequência didática proposta por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) possui em sua 

estrutura a apresentação da situação, a produção inicial, os módulos e a produção final. Na 

primeira etapa, o professor apresenta para a turma o gênero textual que será trabalhado, 

destacando a quem irá se dirigir a produção, de que forma será feita e quem dela participará. 

Em seguida, os alunos são convidados a desenvolver a produção inicial do gênero que, 

como o próprio termo sugere, consiste da elaboração da primeira versão do texto. Além disso, 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) discorrem que é nesse momento que o professor tem a 

oportunidade de observar como está o andamento da sequência e, assim, avaliar o conhecimento 

da turma e as dificuldades que os alunos apresentam na produção escrita do gênero, buscando 

soluções para os problemas encontrados.  

Por conseguinte, o professor planeja atividades/oficinas para trabalhar as dificuldades 

que foram encontradas na primeira produção. Essa etapa é chamada de módulos. Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004) comentam que o professor deve propor atividades para a turma, 

que trabalhem todos os elementos das produções, para que assim, tenham noção do que está 

sendo pedido em sala.  

A última etapa é a produção final. Nela, o aluno organiza todo o conhecimento gerado 

nas fases anteriores para produzir a versão final do texto. Com a finalização da sequência, o 

docente pode usar as produções dos alunos como um instrumento de avaliação do tipo somativo. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) afirmam que para se compreender este procedimento é 

necessário fazer um rascunho das escolhas pedagógicas, psicológicas, linguísticas e quais as 

finalidades gerais. 

Os benefícios de uma proposta baseada no ensino de gêneros que considera as 

características que lhes são constitutivas vão muito além da visão de produzir textos com 

sucesso. Esse direcionamento desenvolve nos aprendizes a capacidade de entender suas 
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escolhas objetivando interagir eficazmente nos contextos em que cada um atua, associando o 

ensino e a aprendizagem às suas práticas sociais. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa-ação que, segundo Tripp (2005), 

significa planejar uma melhoria da prática; agir para implantar a melhora planejada; monitorar 

e descrever os efeitos da ação; ou ainda, avaliar os resultados do que foi proposto. Para tanto, 

conduzimos nosso estudo de acordo com as seguintes etapas: primeiro, tivemos leituras e 

discussões acerca de diversos autores que fazem parte da nossa base teórica; segundo, 

desenvolvemos uma proposta de sequência didática para o ensino da escrita em língua inglesa 

a partir de gêneros textuais digitais, de acordo com o modelo de Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004). 

Tendo em vista um estudo de gêneros textuais digitais para o aprimoramento da escrita 

em língua inglesa, propomos uma sequência didática com o gênero e-mail. Para a realização 

desde trabalho, desenvolvemos um estudo teórico acerca dos gêneros, ensino e do procedimento 

sequência didática para o trabalho com a escrita em sala de aula. No próximo tópico, 

explicitamos como se deu a proposta dessa sequência didática. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A presente exposição consiste de uma proposta de sequência didática com o gênero 

textual digital e-mail. Para sua realização, é importante levar em conta tanto o nível de 

conhecimento dos alunos na língua inglesa, assim como, as habilidades e níveis de escrita 

destes. A seguir, apresentamos um modelo de sequência didática e suas fases. 

 

Figura 1: Esquema da sequência didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98)  
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A sequência didática em questão, conforme mostra a figura 1, é baseada, inicialmente, 

na apresentação da situação “na qual é descrita de maneira detalhada a tarefa de expressão oral 

ou escrita que os alunos deverão realizar” (DOLZ, NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98). 

Antes disso, o professor pode fazer alguns questionamentos a fim de suscitar os conhecimentos 

prévios dos alunos e apresentar o gênero textual digital que será estudado.  

Tendo isso em vista, nas primeiras aulas o professor pode, a partir das respostas dos 

alunos aos questionamentos iniciais, exibir vários exemplos de e-mail de cunho formal e 

informal, para que os alunos se familiarizem com a estrutura, vocabulário, características, 

observem como ler e organizar sua escrita de acordo com a língua inglesa e, assim, aprimorem 

suas capacidades interpretativas. Nessa fase, é importante que o docente exponha para os alunos 

a proposta e mostre quais são os motivos para trabalhar aquele gênero, qual a sua importância, 

sua aplicabilidade ao cotidiano, assim como, explicite para quem será enviada, ou seja, quem 

será o destinatário, o propósito comunicativo e a forma composicional do gênero estudado.  

Na aula seguinte, pode-se fazer uma breve recapitulação do assunto e apresentar a 

situação de escrita para que haja a realização da primeira produção do texto. Uma situação de 

escrita consiste de um contexto possível que justifique a realização da atividade, como por 

exemplo: pedir aos alunos que imaginem que precisarão faltar uma aula importante e precisam 

escrever um e-mail ao professor justificando sua ausência.  

Essa primeira produção será corrigida pelo professor que observará em que os alunos 

apresentaram dificuldades. Essas dificuldades serão trabalhadas nos módulos, que são 

atividades pensadas pelo professor para o estudo dos aspectos linguísticos ou do próprio gênero 

que não foram internalizados pelos alunos. Esse momento contribui para que o aluno 

compreenda de forma eficiente o que está produzido.  

Por fim, chega-se o momento da produção final que terá o mesmo contexto da primeira 

produção. Nesse momento, os alunos serão convidados a escrever a versão final dos seus textos 

observando tudo aquilo que foi aprendido no decorrer da sequência. Com base na proposta de 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), sugerimos também que o professor se atente a tudo que 

os alunos aprenderam e aprimoraram ao longo da construção do gênero textual. 

Desta forma, a atividade proposta proporciona aos alunos construírem seus textos de 

forma processual, tendo a oportunidade de refletir sobre as necessidades comunicativas que 

movem as ações humanas. A sequência didática permite ao professor observar e acompanhar a 

progressão dos alunos no entendimento do gênero proposto, tendo meios de focalizar nos 

aspectos da língua que os alunos verdadeiramente apresentam dificuldades.  
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Por ser dividida em sessões, a sequência didática possibilita ao docente uma análise 

mais profunda em relação à turma, ou seja, permite que o professor analise as reações dos alunos 

frente ao tema, seus conhecimentos prévios e posicionamentos, além de observar questões como 

timidez, participação, criatividade e quais alunos conseguiram ou não obter avanços.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conforme foi discutido sobre a proposta da sequência didática criada por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), acreditamos que esse procedimento, se devidamente seguido e 

ajustado às realidades da turma, pode favorecer a evolução dos conhecimentos dos alunos 

acerca do gênero textual estudado e o desenvolvimento de habilidades no idioma 

Com o desenvolvimento desta proposta, esperamos contribuir para a formação de alunos 

que dominem a língua em situações cotidianas, que melhorem suas habilidades de escrita e que, 

assim, possam aprender a escrever de forma adequada na língua estrangeira. Além disso, 

buscamos apresentar uma forma de possibilitar aos alunos o amadurecimento nos usos da 

língua, para que venham a se ajustar às diversas situações comunicativas. 

No tocante aos gêneros textuais digitais, entendemos que estes se fazem importantes 

devido sua frequência de uso no cotidiano. No caso do e-mail, é inquestionável sua utilização 

nos dias atuais. Paiva (2004, p. 72) afirma que “é raro o estudante de uma instituição de ensino 

superior que não tenha seu endereço eletrônico e iniciativas governamentais estão, aos poucos, 

fazendo com que a Internet, e consequente interação por e-mail, esteja ao alcance de todos os 

jovens em idade escolar”. Com isso, é de extrema importância que esse gênero textual digital 

seja estudado em idade escolar nos diversos contextos educacionais. 

Com relação à proposta de sequência didática, esta pode ser aplicada para o trabalho 

com qualquer gênero textual tanto na língua materna quanto nos idiomas estrangeiros. Para 

tanto, basta que o professor siga a sequência, sempre trabalhando os problemas encontrados 

para que possam ser solucionados de forma eficiente. Diante do exposto, acreditamos que o 

modelo de sequência didática desenvolvido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) é um 

método eficiente para o ensino de produção de textos orais e escritos, contribuindo para o ensino 

comunicativo e funcional da língua inglesa. 
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O GÊNERO MEME: UMA INTERVENÇÃO NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 

ATRAVÉS DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Débora Brenda Teixeira Silva 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

Adriana Morais Jales 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 

 
A partir de uma perspectiva interacional da linguagem, entendemos que a comunicação somente se 

realiza por meio de gêneros textuais e, por consequência, o ensino de línguas também deve basear-se 

nesses estudos. Com o advento das novas tecnologias, deparamo-nos com novas formas de linguagem, 

ou seja, com os gêneros textuais digitais. À vista disso, compreendemos que é necessário inseri-los em 

sala de aula, porém, refletimos a respeito de como ensiná-los. A partir dessa conjectura, acreditamos 

que o procedimento sequência didática desenvolvido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) é um 

método eficaz ao trabalho com gêneros. Tendo isso em vista, o presente estudo tem por objetivo 

apresentar uma intervenção a partir de uma sequência didática com o gênero textual digital meme ao 

ensino da escrita em Língua Inglesa em uma escola pública de Ensino Fundamental da cidade de 

Mossoró-RN. Este trabalho é resultado da pesquisa realizada através do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). Para fundamentar nossas discussões, apoiamo-nos nos 

pressupostos teóricos de Antunes (2002), Araújo (2016), Bakhtin (2003), Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004), Gomes (2016), Marcuschi (2003), entre outros. No tocante aos resultados obtidos, concluímos 

que o trabalho com gêneros textuais digitais ainda caracteriza um desafio para a escola e professores. 

Entendemos também que o procedimento sequência didática é importante para o estudo da língua por 

intermédio de gêneros, implicando em resultados positivos na produção de textos escritos ou orais com 

propósitos comunicativos diversos. 

 
Palavras-chave: Gênero textual. Sequência didática. Meme. Língua inglesa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ensinar línguas nas escolas públicas não é tarefa fácil. Ensinar língua estrangeira nas 

escolas públicas também não é. Isso pode ser justificado pelas salas de aula superlotadas e pela 

carga horária de aulas reduzida, por exemplo. Visando um estudo comunicativo e eficiente de 

línguas, diversas são as teorias linguísticas com base em gêneros textuais que os apresentam 

como o meio pelo qual a comunicação se realiza.  

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo geral apresentar uma intervenção 

didática com o gênero textual digital meme a partir do procedimento sequência didática para o 

ensino da escrita em Língua Inglesa no Ensino Fundamental. Para fundamentar nosso estudo, 

utilizamos autores como: Antunes (2002), Araújo (2016), Bakhtin (2003), Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), Gomes (2016), Marcuschi (2003), entre outros.  
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Este estudo é fruto do projeto de pesquisa vinculado ao Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC), edição 2018/2019 da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN, Campus Central), intitulado GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS 

COMO PRÁTICA DE LINGUAGEM: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO 

DE LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

No tocante ao ensino a partir de gêneros textuais digitais muito há que ser estudado, 

uma vez que sua utilização é desafiadora e exige da escola um suporte tecnológico adequado e 

em quantidade suficiente para que todos os alunos tenham a oportunidade de desenvolver seus 

trabalhos (ARAÚJO, 2007). À vista disso e com base em uma concepção comunicativa de 

linguagem, nos questionamos sobre como ensinar a Língua Inglesa a partir de gêneros textuais 

digitais e com o intuito de chegar a uma solução, optamos por utilizar o procedimento didático 

sequência didática proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 

Para a realização desta pesquisa elencamos cinco objetivos específicos, explanados a 

seguir: 

 

 Averiguar como são trabalhadas as novas tecnologias no livro didático de língua inglesa 

do ensino fundamental; 

 Apontar quais gêneros textuais do meio digital são orientados no livro didático; 

 Identificar, através da observação em sala de aula, como o professor de língua inglesa 

trabalha as orientações dadas pelo autor do livro didático para o uso das novas 

tecnologias; 

 Planejar, produzir e trabalhar sequências didáticas com gêneros textuais do meio digital 

para o ensino da escrita em língua inglesa; 

 Refletir sobre as práticas de letramento digital para o ensino da escrita na escola. 

 

Este trabalho está organizado a partir de uma seção introdutória do tema, seguida da 

fundamentação teórica, momento em que versamos sobre os gêneros textuais digitais e ensino 

por intermédio do procedimento sequência didática. Em seguida, trazemos a metodologia, 

oportunidade em que detalhamos os procedimentos utilizados para a realização do estudo. Na 

sequência, apresentamos nossos resultados e discussão dos dados. Finalizamos com uma breve 

conclusão e apresentamos, por fim, as referências utilizadas.  
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2 GÊNEROS TEXTUAIS DIGITAIS E ENSINO 

 

De acordo com as atuais concepções de linguagem, todas as formas de comunicação 

humana ocorrem por intermédio de textos concretos. A esse respeito, Bakhtin (2003, p. 261) 

afirma que “o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos 

e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana”. Esses 

enunciados são chamados pelo autor de gêneros do discurso. Para Marcuschi (2003), os gêneros 

de textos1 são artefatos sociais e se modificam de acordo com a evolução histórica e cultural 

presente na sociedade. Por essa razão, os gêneros estão constantemente surgindo, renovando-

se ou caindo em desuso segundo a necessidade comunicativa. 

Para Antunes (2002, p. 66), as novas perspectivas sobre a língua “significou também a 

sujeição de algumas correntes da Linguística à heterogeneidade e à fluidez que caracterizam 

todos os tipos de atuação humana”, trazendo, assim, reflexos ao ensino. À vista disso, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) concordam que o aluno somente evolui à 

medida que aprende a se adequar aos diversos domínios discursivos, ou seja, a partir do domínio 

dos gêneros textuais. 

Diante dos avanços tecnológicos e da necessidade comunicativa, são muitos os gêneros 

que surgem e se modificam. Desse modo, são expressivas as discussões sobre como inserir os 

gêneros do meio tecnológico nas aulas de línguas. Araújo (2016) destaca que considerando a 

perspectiva bakhtiniana não há esferas ou gêneros digitais, posto que a Web não produz um 

discurso digital, apenas favorece a absorção e reelaboração de gêneros já existentes. Para o 

autor, a Web é “um ambiente plural de profundo poder de absorção que transmuta para si 

diversas esferas de atividade humana e, com elas, seus gêneros discursivos”, sugerindo o termo 

gêneros textuais digitais (ARAÚJO, 2016, p. 52).  

A tecnologia faz parte do cotidiano das pessoas, seja como ferramenta de distração, 

comunicação ou de trabalho, por exemplo. No dia-a-dia, estamos constantemente em contato 

com dispositivos eletrônicos, redes sociais e aplicativos, fazendo uso da língua por intermédios 

dos mais variados gêneros textuais digitais. Consonante a isso, não podemos negar a 

necessidade de levar gêneros desse meio para a sala de aula. Para Gomes (2016), as redes sociais 

                                                             
1 A nomenclatura gêneros textuais ou discursivos é alvo de muitas discussões, posto que alguns autores adotam 

gêneros discursivos, outros gêneros do discurso e ainda gêneros textuais ou de texto. Tendo em vista que em nosso 

trabalho a maioria dos autores utilizam gêneros textuais, optamos por usar este termo. Somente quando nos 

referimos as considerações de Bakhtin que usamos gêneros discursivos. 
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são um importante meio de circulação de gêneros e “permitem aos usuários deixarem de ser 

apenas consumidores de informação, para também produzi-la” (GOMES, 2016, p. 81). 

Gomes (2016) salienta que as produções escritas que são requeridas nas escolas muitas 

vezes negligenciam os gêneros textuais digitais por considerarem danoso o contato intensivo 

dos alunos com a internet e poderem representar um meio de distração à aula. O autor afirma 

que mantendo esse tipo de posicionamento, as escolas se mantêm “presas a determinados 

valores e padrões e por não considerarem a formação e manutenção de redes de relacionamento 

como uma das motivadoras das interações via escrita” deixam de abordar uma importante 

ferramenta de comunicação (GOMES, 2016, p. 82). 

Concebendo a importância dos gêneros textuais digitais, entendemos a necessidade de 

inseri-los em sala de aula. Como defendido por Antunes (2009), os textos são amplos, cada qual 

possui um propósito comunicativo e uma forma composicional. Logo, ensiná-los requer atenção 

à cada particularidade, posto que o texto não pode perder sua função social ainda que esteja 

sendo utilizado em sala de aula com intuito didático. À vista disso, compreendemos que o 

modelo introduzido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) é um eficiente método de ensino. 

O procedimento consiste do estudo do gênero de forma processual com vistas ao 

desenvolvimento da oralidade e produção escrita. De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004, p. 97), a sequência didática é “um conjunto de atividades escolares organizadas, de 

maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”. A sequência estrutura-se 

a partir da apresentação da situação, produção inicial, módulos e de uma produção final (figura 

1). 

 

Figura 1: Esquema de sequência didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98). 

 

A sequência didática inicia com a apresentação da situação. É nessa fase que o professor 

explica minuciosamente a atividade que será realizada pelos alunos. Logo após, é o momento 

da produção inicial e, como o próprio nome sugere, consiste do desenvolvimento de uma 
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primeira versão do gênero textual. Esse primeiro texto será lido pelo professor e caso perceba 

a existência de equívocos, planejará aulas com exposição e atividades que ofereçam um estudo 

daquilo que os alunos demonstraram ter maior dificuldade. Essa fase é denominada de módulos 

e a quantidade de aulas necessárias para a sua realização depende da necessidade apresentada 

pela turma. 

Depois de todas as particularidades do gênero terem sido trabalhadas, podemos dar 

início a última fase da sequência didática: a produção final. Nessa fase, os alunos desenvolvem 

a última versão de seus textos, colocando em prática todo o conteúdo que foi trabalhado desde 

a apresentação da situação. A partir de algumas considerações apresentadas por Lopes-Rossi 

(2006), entendemos que refazer um texto é um momento importante e necessário, já que 

escrever é uma atividade processual e que melhorias podem ser realizadas constantemente. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados para a realização 

deste trabalho, assim como salientamos nossas questões de pesquisa. Com o objetivo de 

proporcionar oportunidades de prática da habilidade de escrita e aumentar o contato dos alunos 

com a Língua Inglesa, propomos uma sequência didática a partir do gênero textual digital meme. 

A atividade foi aplicada em uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública da cidade de Mossoró (RN). É importante destacar que a escolha do gênero trabalhado 

foi motivada por este estar presente no dia-a-dia dos alunos em diversas mídias digitais e possuir 

uma composição simples, o que torna acessível de ser trabalhado com crianças.  

Este artigo é resultado de uma pesquisa descritiva-interpretativa. Para tanto, conduzimos 

nosso estudo através da adoção dos seguintes passos: Passo 1: escolha da escola de Ensino 

Fundamental para participar da aplicação da pesquisa; Passo 2: levantamento do livro didático 

utilizado na escola; Passo 3: análise das atividades de produção escrita nas quais os gêneros 

textuais digitais são apresentados; Passo 4: observação de aulas de Língua Inglesa na escola 

participante; e Passo 5: desenvolvimento de sequência didática para o ensino da escrita em 

Língua Inglesa a partir de gêneros textuais digitais. As seguintes questões de pesquisa foram 

norteadoras para a realização dos objetivos traçados: 

1. Os gêneros textuais digitais são orientados nas atividades de produção escrita no 

livro didático de Língua Inglesa do Ensino Fundamental? 

2. Se apresentados, as orientações dadas pelos autores estão de acordo com as teorias 

dos gêneros textuais? 
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3. Como o professor trabalha em sala de aula as orientações presentes no livro didático 

no tocante ao estudo dos gêneros textuais digitais nas atividades de produção escrita? 

4. Que recursos/atividades podemos desenvolver nas aulas de Língua Inglesa através 

de sequência didática para aprimorar a capacidade de produção escrita dos alunos do Ensino 

Fundamental? 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A sequência didática com o gênero textual digital meme foi desenvolvida em uma turma 

de sexto ano do Ensino Fundamental. Para a realização do procedimento, observamos algumas 

aulas. A observação da turma é uma fase importante porque permite conhecer o perfil dos 

alunos, verificar os conteúdos que estão sendo trabalhados e auxilia no planejamento da aula. 

A partir dos dados obtidos, constatamos que o livro didático de Língua Inglesa adotado na 

escola é o Way to English for Brazilian Learners (figura 2).  

 

Figura 2: Livro Way to English for Brazilian Learners 

 
Fonte:< http://claudiofranco.com.br/pubs/pnld2017/ > 

 

O material didático foi analisado com o intuito de observar a presença de gêneros do 

meio digital, no entanto, não identificamos, em nenhuma seção de escrita, propostas de 

atividades a partir de gêneros textuais digitais. É importante destacar que o livro já foi corpus 

de estudo em pesquisas anteriores (JALES; SILVA; BELLERMANN, 2017). 

As aulas foram observadas durante o mês de março do ano de 2019 e percebemos que o 

foco metodológico adotado pelo professor titular da disciplina é comunicativo. Como 

explanado anteriormente, propomos uma sequência didática com o gênero meme, que é bastante 

presente no dia-a-dia dos alunos. A partir da proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), 

http://claudiofranco/
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elaboramos uma aula com foco na leitura para apresentar a situação. Na oportunidade, 

fornecemos vários exemplos de memes tanto na língua materna como na língua estrangeira para 

ajudar os alunos a perceber as características do gênero.  

Na aula de leitura, questionamos os alunos sobre a percepção que eles tinham dos 

exemplos apresentados, sempre com enfoque na interpretação, possível situação comunicativa 

e efeito de humor. Após essa discussão, introduzimos o conceito do gênero, salientando o 

propósito comunicativo, destinatário e suporte/meio de circulação, tão importantes aos estudos 

baseados em gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008).  

Depois da apresentação da situação, aplicamos a primeira produção (ver figura 3 e 4, 

como exemplo).  

 

Figura 3 e 4: Produção inicial 

 

Fonte: Pesquisa PIBIC, 2019. 

 

Para tanto, levamos uma atividade impressa contendo quatro opções de imagens, 

comumente utilizadas em memes, para que os alunos, em duplas, desenvolvessem seus próprios 

textos. A razão de a primeira produção ter sido realizada desta forma se justifica pelo fato de a 

escola não possuir computadores com acesso à internet que possibilitasse aos alunos a 

realização de suas produções no suporte adequado.   

Com a correção das primeiras produções, percebemos que os alunos apresentaram 

algumas dificuldades com a disposição do texto e com a atribuição de sentido. Para trabalhar 

essas dificuldades, desenvolvemos um único módulo que foi aplicado na aula seguinte. Na 

ocasião, aplicamos uma atividade voltada para a compreensão leitora sobre o gênero e suas 

particularidades composicionais.   
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Em seguida, solicitamos a produção final e as duplas com as produções mais criativas 

teriam seus trabalhos publicados no Facebook da escola. Para a melhor realização da atividade 

final, sugerimos alguns sites e aplicativos que poderiam ser utilizados pelos alunos. A seguir, 

apresentamos algumas produções finais desenvolvidas pelos alunos.  

 

Figura 5 e 6: Produção final 

 

Fonte: Pesquisa PIBIC, 2019. 

  

A atividade final apresentada pelos alunos foi bastante satisfatória. Todos os memes 

enviados possuíam coerência e as dificuldades manifestadas durante a primeira produção 

deixaram de ser observadas no resultado final, o que indica que as atividades realizadas em sala 

foram eficientes. Por estarem no início do ano letivo e estudando assuntos básicos de Inglês, 

percebemos que o vocabulário utilizado pelos alunos consistiu de expressões simples já 

estudadas em sala. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Partindo do pressuposto de que a comunicação somente se realiza por intermédio de 

gêneros textuais, acreditamos que o estudo de uma língua também deve ocorrer a partir de 

enunciados concretos. No presente trabalho, objetivamos apresentar uma intervenção didática 

ao ensino da Língua Inglesa a partir do procedimento sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004) aplicado em uma turma de Ensino Fundamental.  

Tendo em vista a sequência didática realizada, entendemos que trabalhar com gêneros 

textuais digitais é bastante desafiador, principalmente em decorrência de a escola nem sempre 

dispor das tecnologias necessárias. No tocante ao procedimento em si, compreendemos que este 
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é um importante recurso metodológico para o estudo dos gêneros de forma processual. Outro 

ponto observado em nossas análises foi o fato de o material didático não apresentar atividades 

de escrita a partir de gêneros do meio digital, sugerindo uma abordagem tímida dos recursos 

digitais em sala de aula. 

Uma vez que o livro didático não apresenta gêneros textuais digitais não foi possível 

observar se as atividades orientadas pelos autores estão de acordo com as teorias dos gêneros 

ou como o professor as trabalha em sala de aula, inviabilizando assim três das nossas questões 

de pesquisa. Com relação a última, que consistia dos recursos/atividades que podem ser 

desenvolvidas nas aulas de Língua Inglesa através de sequência didática, entendemos que 

trabalhar com gêneros textuais digitais de forma processual favorece as capacidades de escrita 

dos alunos principalmente quando estes são expostos a muito exemplos e são levados a refletir 

sobre.  

A sequência didática com o gênero meme trouxe resultados positivos, posto que os 

alunos produziram textos com propósito comunicativo e puderam se apropriar dos aspectos 

constitutivos, entendendo a modalidade escrita como uma atividade processual que demanda 

prática. Desta forma, inferimos que o ensino de línguas pautado em gêneros textuais exige 

planejamento e adequação à turma, com o estudo de práticas de linguagem que estão presentes 

na vida dos alunos, contribuindo para uma formação adequada. 
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RESUMO 

 
O ensino de língua estrangeira vem sendo alvo de muitos estudos que evidenciam a necessidade de um 

ensino embasado nas perspectivas interacionais de linguagem. A percepção dos gêneros textuais 

enquanto objeto de ensino/aprendizagem é fundamental ao ensino de línguas. Tendo isso em vista, o 

presente artigo tem por finalidade apresentar o procedimento sequência didática para a produção escrita 

a partir de gêneros textuais. O estudo é fruto de discussões realizadas na disciplina optativa de Gêneros 

Textuais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Central. Para realizar a 

fundamentação teórica, respaldamo-nos nas contribuições de autores como Antunes (2009), Bakhtin 

(2003), Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2008), entre outros.  O estudo resultou na 

percepção da necessidade de favorecer aos alunos meios eficientes de produção escrita visando gêneros 

adequados às diversas situações comunicativas.  

 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Sequência didática. Ensino. Língua Inglesa.  

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Os estudos em gêneros textuais são importantes ao ensino de línguas e têm ganhado 

maior visibilidade nos espaços escolares desde a publicação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN. Os PCN frisam a importância de a escola ser comprometida com o 

desenvolvimento da “competência discursiva” dos alunos (BRASIL, 1998, p. 23). À vista disso, 

entendemos que esse desenvolvimento somente será possível através de um estudo baseado em 

gêneros, posto que a comunicação somente se realiza por meio de textos concretos (ANTUNES, 

2009; KOCH; ELIAS, 2012). 

Dentro do ensino de línguas, faz-se necessário trabalhar as quatro habilidades 

linguísticas (ouvir, falar, ler, escrever). Tendo em vista a contribuição para o desenvolvimento 

de habilidade de escrita, o presente trabalho objetiva apresentar uma proposta de sequência 

didática a partir do gênero textual aviso. 

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: primeiramente, fazemos uma 

explanação sobre as teorias dos gêneros e, para tanto, fundamentamo-nos em autores como 

Antunes (2009), Bakhtin (2003), Bazerman (2006), Marcuschi (2008), dentre outros. Em 
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seguida, discutimos a respeito da sequência didática, trazendo como base os autores Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004) e Lopes-Rossi (2006). Na seção seguinte, relatamos os 

procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, a qual se embasa em um estudo 

bibliográfico descritivo-interpretativo, de ordem qualitativa. Logo após, apresentamos uma 

proposta de sequência didática do gênero aviso. Por fim, fazemos algumas considerações finais, 

momento em que refletimos sobre a relevância do trabalho. 

 

2 GÊNEROS TEXTUAIS 

 

Os gêneros textuais são uma resposta para a grande variedade de situações 

comunicacionais que existem. A comunicação é sem dúvida uma variável e se adequa a 

diferentes meios, dessa forma os gêneros textuais aparecem para suprir uma necessidade de 

interação que surge nesses meios com diferentes objetivos, interlocutores e situações. 

Fundamental à discussão sobre gêneros textuais, Bakhtin (2003) afirma que toda forma 

de atividade humana está relacionada ao uso da linguagem, ao emprego livre de enunciados em 

situações comunicativas únicas. Tendo isso em vista, o autor russo conceitua gêneros do 

discurso como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, o que nos permite entender que os 

gêneros são enunciados com significado e intenção comunicativa, podendo ser orais ou escritos 

a depender da necessidade do falante (BAKHTIN, 2003, p. 262). 

Para Marcuschi (2008, p. 154), todas as pessoas se comunicam por meio de gêneros 

textuais, posto que “toda manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em 

algum gênero.” O linguista faz uma distinção entre dois importantes conceitos: tipo textual e 

gênero textual. Gêneros são textos concretos que se materializam em situação de comunicação, 

tendo forma, estilo e função.  O termo tipo textual, por sua vez, é utilizado para se referir a tudo 

aquilo que tem carácter linguístico, abrangendo algumas categorias como: narração, 

argumentação, exposição, descrição e injunção. Diferentemente dos tipos textuais e por 

servirem à comunicação, os gêneros são abrangentes e inúmeros, podendo conter mais de uma 

sequência linguística. 

Consonante a isso, Bazerman (2006) considera que os gêneros textuais são suscitados 

por meio das práticas sociais e se constroem em diferentes campos da ação humana. Para 

Bazerman (2006, p. 23, grifo do autor), “gêneros são formas de vida, modos de ser. São frames 

para a ação social”. Em outras palavras, gêneros são formas de linguagem que nos permite agir 

em sociedade. 

Segundo Antunes (2009), uma vez que a comunicação se dá por meio de textos, o ideal 
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é que o ensino/aprendizado de línguas se dê a partir do uso destes. Para tanto, a autora frisa a 

necessidade de um ensino efetivo, em que o texto tenha função comunicativa, que seja 

trabalhado suas particularidades, sua estrutura e, principalmente, seu uso. 

Antunes (2009) pontua que a visão reduzida do texto se deu devido à percepção da 

língua de forma distorcida, ocorrendo até mesmo em sala de aula, em que se acreditava que 

texto era apenas aquele escrito e extenso. Uma única palavra nunca seria vista enquanto texto. 

Para entendermos melhor os gêneros textuais, é importante levar em conta que quando nos 

expressamos de forma não escrita, também estamos produzindo um texto. Essa visão não é tão 

disseminada, e isso deve-se a questão das situações em sala de aula, que trazem uma diferente 

perspectiva do que é visto como texto, reduzindo-se a textos literários e outros meios escritos. 

De acordo com Marcuschi (2008), apesar de possuírem particularidades acentuadas, é 

impossível fixar fala e escrita em sistemas linguísticos diferentes, já que compõem a mesma 

unidade. Desse modo, faz-se importante compreender que “a escrita não representa a fala” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 191), mas que são modalidades de expressão da língua. 

Para Antunes (2009), é de grande importância que a escola promova o estudo de gêneros 

orais, com função comunicativa bem definida e que sejam relevantes ao dia-a-dia dos alunos. 

A autora esboça preocupação com a referida categoria de gêneros, pois as análises dos livros 

didáticos têm revelado limitações a atividades de conversas e debates em sala. O que reforça a 

ideia de que o estudo profundo das estruturas e particularidades da língua se limitam apenas às 

manifestações escritas. 

Tendo isso em vista, observamos que é de grande importância entender não somente o 

sistema de regras da língua, mas também a parte das práticas sociais. Marcuschi (2008) destaca 

que os estudos se voltaram muito para a gramática e esqueceram do uso da língua. Dessa 

maneira, o estudo para o conhecimento dos diferentes gêneros textuais, sejam orais ou escritos, 

são de grande importância para entender as práticas sociais da linguagem. A partir do momento 

que se entende como funciona a língua e suas variações, passa-se a usá-la de maneira adequada, 

a depender da necessidade de comunicação. 

 

3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Diante das considerações anteriormente realizadas, entendemos que o ensino de línguas 

deve ser baseado em meios comunicativos e autênticos, ou seja, em gêneros textuais. Esses 

servem à comunicação e para se fazerem presentes na escola faz-se necessário sua didatização. 

Um dos procedimentos que pode ser realizados para alcançar semelhante objetivo é o uso das 
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sequências didáticas e, sobre elas, discorreremos no presente tópico.  

Stutz et al. (2014, p. 160) esclarecem que a transposição didática por meio de sequências 

foi introduzida na área de ensino pela teoria do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Essa 

teoria desenvolvida por Bronckart (1999) defende que é basilar a compreensão de que as ações 

desempenhadas pelas pessoas estão diretamente relacionadas ao processo histórico/cultural e 

são mediados pela linguagem. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) apresentam um procedimento didático com o 

intuito de ensinar a produção escrita e oral. Esse procedimento foi chamado de sequência 

didática e oportuniza o ensino/aprendizado por meio de diversos gêneros textuais. Nas palavras 

dos autores, a sequência didática consiste de “um conjunto de atividades escolares organizadas, 

de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 97). 

Para Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), todas as pessoas falam e escrevem de forma 

diferenciada a depender da situação/necessidade de comunicação. Tendo isso em vista, o 

objetivo principal da sequência didática é favorecer ao aluno um maior domínio do gênero 

estudado. A sequência didática se estrutura da seguinte forma: apresentação da situação, 

produção inicial, módulos e, por fim, produção final (ver figura 1). 

 

Figura 1: Esquema de sequência didática 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98). 

 

A primeira fase de uma sequência didática é a apresentação da situação. É nessa etapa 

que se dá a exibição e explicação minuciosa da atividade que os alunos irão realizar. Segundo 

Lopes-Rossi (2006), nesse momento também é importante que o aluno tenha um contato direto 

com o gênero em sua situação de circulação original. 

Tendo isso em vista e para que a apresentação da situação ocorra, faz-se necessária a 

presença de duas importantes dimensões: a apresentação do problema e dos conteúdos. A 

primeira diz respeito à proposta da atividade que possibilitará que os alunos conheçam a 
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situação comunicativa em que determinado gênero se insere. A segunda, por sua vez, refere-se 

aos conteúdos englobados para sua produção, ou seja, do conhecimento daquilo que é 

necessário para usar determinado gênero textual (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Em seguida, tem-se a produção inicial que consiste da elaboração de uma primeira 

versão do texto e, neste momento, os alunos poderão demonstrar as reais concepções que 

tiveram da atividade proposta. Com base nisso, o professor perceberá os aspectos em que os 

alunos manifestaram maior dificuldade e poderá auxiliá-los melhor. Com relação a essa fase, 

Dolz et al. (2004, p. 102) afirmam que “a sequência começa pela definição do que é preciso 

trabalhar a fim de desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos que, apropriando-se dos 

instrumentos de linguagem próprios ao gênero, estarão mais preparados para realizar a 

produção final. ” 

Os módulos, por sua vez, constituem o momento em que são disponibilizados instruções 

e instrumentos aos alunos para que possam superar as dificuldades que foram identificadas 

durante a primeira produção. Consonante a isso, Dolz et al. (2004, p. 104) esclarecem que 

“produzir textos escritos e orais é um processo complexo com vários níveis que funcionam, 

simultaneamente, na mente de um indivíduo”. Daí a importância de se trabalhar com os gêneros 

textuais de forma processual para que se consiga uma evolução comunicativa favorável.  

Para Lopes-Rossi (2006), o estudo dos gêneros textuais a partir de sequências didáticas 

permite que os alunos desenvolvam uma autonomia linguística, posto que são levados a 

construir seus conhecimentos de forma processual e comunicativa. Para a autora, a 

comunicação se dá por meio dos gêneros, sendo importante a realização de projetos que 

possibilitem seu estudo. 

É importante destacar que baseados na psicologia, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) 

salientam que a produção de textos envolve a representação da situação comunicativa, a 

formulação de conteúdo, planejamento de textos e, finalmente, a sua realização. À vista disso, 

é interessante que as atividades propostas nos módulos contenham exercícios diversificados 

que permitam a absorção das propriedades do gênero. 

Depois de um estudo preciso das principais particularidades de um determinado gênero 

e da superação das dificuldades que foram apresentadas pelos alunos, chega-se o momento de 

realizar a produção final. Na última fase da sequência didática, o aluno é levado a colocar em 

prática todas as noções aprendidas sobre o gênero de texto e usá-lo de acordo com sua 

necessidade comunicativa. A refacção do texto é um momento muito importante, já que “não 

se pode esperar que a primeira versão do texto já esteja perfeita” (LOPES-ROSSI, 2006, p. 79). 

Para Lopes-Rossi (2006), é incumbência do professor proporcionar aos alunos o 
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desenvolvimento de conhecimentos linguísticos e discursivos de diferentes gêneros. Uma das 

formas de realizar isso é a partir da aplicação de projetos pedagógicos, como sequências 

didáticas, por exemplo. Ressaltamos que é importante que esses gêneros façam parte da 

realidade dos alunos, como bulas de remédio, rótulos, manuais, dentre outros. Desta forma, o 

procedimento sequência didática possibilita um estudo eficiente dos gêneros textuais em sala 

de aula, posto que “cada gênero de texto necessita um ensino adaptado, pois apresenta 

características distintas” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 120).  

 

4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, explanamos os procedimentos metodológicos que foram adotados para o 

desenvolvimento deste trabalho, assim como, a questão de pesquisa utilizada. Este estudo tem 

o objetivo de apresentar uma sequência didática para o ensino da produção escrita em Língua 

Inglesa. De acordo com Creswell (2007, p. 184), “a investigação qualitativa emprega diferentes 

alegações de conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados.” 

Tendo isso em vista, a sistemática metodológica deste artigo adota um segmento bibliográfico 

descritivo-interpretativo, de ordem qualitativa.  

Para fundamentar nosso estudo, realizamos primeiramente um levantamento teórico 

acerca dos gêneros textuais e sua relevância ao ensino de línguas, bem como, do procedimento 

sequência didática como viabilizador do ensino da escrita. De modo a melhor realizar este 

estudo, norteamo-nos pela seguinte questão de pesquisa: como a sequência didática pode 

auxiliar no ensino da produção textual? Com o intuito de responder a esta pergunta, 

desenvolvemos uma proposta de sequência didática a partir do gênero aviso. Esta proposta foi 

pensada para uma turma de Ensino Médio. 

 

5 PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

  

Com a finalidade de estudar a Língua Inglesa de forma comunicativa e trabalhar a 

produção escrita de forma relevante, sugerimos o desenvolvimento do gênero textual aviso a 

partir de uma sequência didática. Esse procedimento consiste do estudo do gênero de forma 

processual, de modo a contribuir para a formação do aluno dentro de práticas comunicativas.  

Para o melhor entendimento da proposta, esclarecemos que ela foi pensada para uma 

turma de ensino médio, mas que pode ser adaptada para o nível fundamental. No tocante ao 

gênero textual aviso, sabe-se que este é bastante utilizado em diferentes domínios discursivos, 



 

 

P
ág

in
a4

0
3

 

posto que possui o propósito comunicativo de informar ou alertar algo aos participantes do 

discurso. Apresentamos alguns avisos abaixo a nível de exemplificação: 

 

Figura 2: Aviso1 

  

Fonte: https://www.myparkingsign.com/Parking-Signs/No-Parking-on-Grass-Signs.aspx 

 

Figura 3: Aviso 

 

Fonte: https://www.amazon.com/Warning-Refueling-Location-Explosion-Resulting/dp/B007V4KKBC 

 

A primeira imagem consiste de um aviso que pode se adequar a ambientes abertos e que 

tenham a presença de grama, como parques por exemplo. Já a segunda imagem se refere a 

proibição do uso de aparelhos celulares em lugares que tenham a presença de produtos 

inflamáveis, como postos de combustíveis. A partir dos exemplos, percebemos que são muitos 

os ambientes em que o gênero pode se ajustar, uma vez que podemos encontrar avisos em 

                                                             
1 Não estacionar sobre a grama. (tradução nossa). 

https://www/
https://www/
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hospitais, no trânsito, em lojas, em escolas e etc.  

À vista disso, o gênero aviso é bastante relativo e pode ser apresentado de diferentes 

formas a depender da necessidade comunicativa do autor. O aviso se constrói a partir da 

sequência linguística expositiva, pois busca informar o interlocutor sobre alguma situação. 

Também é bastante comum a presença do modo imperativo, posto que permite a realização de 

sugestão, ordens e pedidos. Isto posto, propomos a sequência abaixo detalhada e ressaltamos 

que a atividade será voltada para a elaboração de avisos que possam circular na própria escola 

dos alunos. 

 

Modelo de Sequência Didática 

Gênero Aviso 

Apresentação da Situação 

Objetivos Atividades Material 

Estudar diferentes 

exemplos do gênero aviso; 

 

Apontar e discutir as 

principais condições de 

produção do gênero; 

 

Identificar as principais 

características do gênero 

aviso; 

 

Desenvolver melhor a 

habilidade de leitura com 

intuito de se apropriar do 

gênero; 

 

Produzir gênero aviso. 

 

1ª Etapa – Introdução 

  

Introdução da aula com apresentação de 

diferentes exemplos de avisos; 

 

Leitura e discussão desse gênero, 

suscitando o conhecimento prévio que 

os alunos já possuem; 

 

 

Conceituação do gênero com destaque 

para os seguintes elementos: conteúdo 

temático, destinatário, função 

comunicativa e forma composicional. 

Tudo será realizado de forma 

comunicativa para que os alunos 

absorvam esses elementos de forma 

natural e usual. 

 

 

2ª Etapa – Oficina de leitura 

  

Atividade de compreensão leitora a 

partir de avisos, envolvendo questões 

sobre a construção do gênero e os 

aspectos linguísticos presentes; 

 

Identificação das principais 

características do gênero (conteúdo 

temático); 

 

 

Observação da estrutura do gênero 

Imagens impressas   de 

avisos que são comuns em 

diferentes ambientes 

comunicativos; 

 

Slides sobre o gênero; 

 

 

Atividade impressa para o 

desenvolvimento de 

compreensão leitora de 

avisos. 
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(forma composicional) e a quem se 

destina (destinatário) também através 

da realização de exercícios de fixação. 

Produção Inicial 

Objetivo Atividades Materiais 

Produzir gênero aviso para 

ser fixado na escola. A 

atividade será realizada em 

grupos a depender da 

quantidade de alunos da 

turma. Cada grupo ficará 

responsável por elaborar 

avisos para um local 

específico da escola, como 

por exemplo: quadra de 

esportes, banheiros, 

corredores, biblioteca, sala 

de aula, dentre outros. 

Proposta de atividade escrita. Os alunos 

serão convidados a elaborar avisos em 

Língua Inglesa para serem fixados em 

pontos estratégicos da escola 

(banheiros, cantina, biblioteca, sala de 

aula, dentre outros). 

 

Folha ofício; 

Pinceis; 

Material para recorte; 

Tesoura; 

Cola; 

Dicionário para consulta 

(podendo ser online através 

do uso de celulares) 

Módulos 

A partir da primeira produção e ocorrendo a identificação de problemas de compreensão do gênero, 

o professor elaborará atividades para solucionar as dúvidas e equívocos apresentados de forma geral 

pela turma. Com base no gênero proposto, podemos sugerir, hipoteticamente, o desenvolvimento de 

módulos sobre o uso do modo imperativo em Língua Inglesa, tanto na forma afirmativa como na 

negativa. Isso se justifica pelo o fato de o modo verbal ser recorrente nesse gênero. 

Produção Final 

Depois de as dificuldades identificadas na produção inicial serem trabalhadas nos módulos, os 

alunos irão desenvolver a versão final do gênero aviso. 

Divulgação 

Objetivo: Expor os avisos produzidos em sala 

nos diversos compartimentos da escola. 

  

Atividade: Uma pequena exposição será 

realizada em sala. Neste momento, os alunos 

terão oportunidade de explicar suas atividades e 

apresentar a situação em que seus avisos se 

adequam. Para tanto, serão convidados a se 

fazerem presentes alguns funcionários da escola 

para que possam representar cada local da escola 

em que os avisos foram pensados em ficar. Por 

exemplo, avisos direcionados a biblioteca serão 

apresentados para a bibliotecária. 

Ressalta-se que após a exposição, os alunos irão 

fixar seus avisos nos ambientes intencionados e 

o professor atribuirá uma nota para a atividade 

realizada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O estudo dos gêneros textuais enquanto práticas linguísticas e sociais é fundamental ao 

ensino de línguas que pretenda ser comunicativo. Tal concepção vem se expandindo e se 

diversificando desde as exigências trazidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998).  

Conforme afirmado por Bakhtin (2003), a comunicação se dá por meio de gêneros. 

Tendo isso em vista, é importante que o professor possibilite um estudo da língua atrelado às 

práticas discursivas de linguagem, enfatizando, assim, o uso real da língua em sala de aula. Para 

isso, é necessário evidenciar os propósitos comunicativos do gênero, ajudando o aluno a 

compreender o seu uso. 

Neste trabalho, tivemos como principal objetivo apresentar uma sequência didática que 

permita o estudo da produção escrita através do emprego sistemático do gênero textual aviso 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). A proposta de trabalhar a leitura e a produção 

textual através do gênero aviso surge das discussões realizadas na disciplina optativa de 

Gêneros Textuais.  

Diante do exposto, inferimos que o método de ensino através de sequência didática se 

propõe a aproximar o aluno ao uso da língua estudada, no caso o Inglês, de forma ativa em sala 

de aula, como também, ao domínio de gêneros que favorecem a expansão dos recursos 

comunicativos. Em suma, concluímos que trabalhar os gêneros no ensino de Língua Inglesa 

pode ser um grande desafio, porém é possível fazê-lo, principalmente quando trazemos a 

temática para a realidade do aluno. 
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RESUMO 

 
O presente artigo aborda a variação linguística e como esta diversidade dialetal é apresentada nas salas 

de aula de Língua Portuguesa, levando em consideração a sua inserção nos livros didáticos. Esse 

trabalho objetiva um estudo dos diversos modos de fala existentes, discutindo como é abordada a 

variação linguística nos livros didáticos de Língua Portuguesa. Vale ressaltar ainda, que para tal, o artigo 

foi pautado nos Parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, 1998) e nas pesquisas de John Lyons 

(1987), Marcos Bagno (2008), César Augusto Gonzalez (2012), além de Silva e Carvalho (2013). 

Entendemos que se trata de uma pesquisa qualitativa e, quanto à perspectiva teórica, a pesquisa básica, 

sendo ainda de natureza explicativa. Nossos resultados apontam que quando se fala em diversidade 

dialetal na sala de aula, através do estudo livro didático, é importante englobar termos como língua e 

fala, possibilitando aos alunos um melhor entendimento acerca da variação linguística. 

Compreendemos, enfim, que os diversos falares devem ser apresentados nos livros, considerando a 

realidade e a região em que esse livro circula, evitando assim, o crescimento do preconceito linguístico.  

  
Palavras-chave: Variação linguística. Livros didáticos. Língua portuguesa. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

No Brasil temos o português como idioma oficial, mas é inegável que esta língua 

apresenta diversas modificações de acordo com as comunidades discursivas das mais variadas 

regiões desse gigantesco território em que o falante está inserido. Podemos afirmar que a língua 

é mutável e o processo de variação linguística ocorre por meio da pluralidade cultural, do 

tempo, do espaço geográfico e do grau de escolaridade de cada indivíduo que está inserido nos 

mais diversos meios sociais. 

Neste artigo, abordaremos um assunto que é pouco discutido nas salas de aula das 

escolas do nosso país: a diversidade linguística presente no território brasileiro e como este 

importante assunto é abordado nos livros didáticos, tendo em vista a importância da 

compreensão por parte dos alunos sobre essa temática. Dada à importância do assunto, 

observamos que as línguas variam e isso pode ocorrer por meio da variação histórica ou 
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regional. Vivemos em uma sociedade formada por diferentes grupos sociais, em que alguns 

tiveram acesso às escolas e outros não, portanto, são notáveis as diferenças na língua falada. 

Diante disso, o presente trabalho tem como principais objetivos, conceituar a variação 

linguística; discutir como é feita a sua abordagem nos livros que circulam nas escolas e apontar 

estratégias que minimizem as dificuldades dos alunos em relacionar a aprendizagem da língua 

sem perder de vista essa importante pluralidade dialetal. 

Partindo desta explanação, este trabalho levanta o seguinte problema: como as questões 

socioculturais influenciam no ensino e compreensão da língua portuguesa? Embora a variação 

linguística ainda não seja uma temática recorrente na maioria dos livros didáticos, sabemos que 

ensinar a língua materna sem antes darmos ênfase ao seu contexto histórico e regional é no 

mínimo uma ação impensada por parte de muitos professores. É importante destacar que esse 

tipo de prática em sala de aula acabará prejudicando o aprendizado dos alunos. 

Por outro lado, são inegáveis os avanços que ocorreram nas últimas décadas no ensino 

da língua materna, mas vale ressaltar que alguns obstáculos ainda precisam ser superados. Um 

deles é a escassez de materiais escolares que aborde claramente e de forma mais completa 

assuntos como a variação linguística, o preconceito linguístico, entre outros assuntos 

relacionados a estes pontos. Certamente, já existem inúmeras pesquisas na área, mas é 

indispensável aprofundar as investigações acerca da temática. 

Em suma, somente por meio da educação acabaremos com a errônea ideia de que existe 

um dialeto mais correto que o outro e compreenderemos que cada modo de falar é característico 

de um grupo ou de uma situação comunicativa. Essa noção de “falar errado” e “falar certo” 

defendida por muita gente são construções ideológicas que decorrem das dinâmicas 

socioculturais da sociedade brasileira, uma das mais excludentes e desiguais do mundo.  

É importante pôr em evidência que cada região brasileira tem as suas peculiaridades no 

falar e que isso deve ser respeitado. Além disso, não estamos propondo que as escolas deixem 

de ensinar a gramática tradicional, pelo contrário, sabemos de sua importância. O que estamos 

propondo é que temas tão importantes como estes sejam discutidos com uma maior frequência 

nas escolas e que passem a serem produzidos livros didáticos que esclareçam a variação 

linguística, preconceito linguístico e respeito pelo ser humano acima de tudo. Vejamos a 

opinião de Bagno sobre este assunto: 

 

É preciso abandonar essa ânsia de tentar atribuir a um único local ou uma 

única comunidade de falantes o “melhor” ou o “pior” português e passar a 

respeitar igualmente todas as variedades da língua, que constituem um tesouro 

precioso de nossa cultura. Todas elas têm o seu valor, são veículos plenos e 
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perfeitos de comunicação e de relação entre as pessoas que as falam (BAGNO, 

1999, p. 51). 

 

Ante ao exposto, percebemos que os meios socioculturais afetam diretamente as 

diversas línguas. Dessa forma, aqueles que não receberam em seu processo escolar instruções 

acerca das variedades da língua, sentirão dificuldades em lidar com os inúmeros dialetos. 

Vale ressaltar ainda, que o convívio, os costumes familiares e a cultura são fatos que 

interferem no surgimento dos inúmeros falares. É diante desse contexto que surge o preconceito 

linguístico, e apesar das escolas e dos professores serem fundamentais no combate deste, 

precisamos antes de tudo assumir que ele existe. Nessa perspectiva, é fundamental destacar a 

importância dos livros didáticos, já que estes são produzidos para serem trabalhados em sala de 

aula, é por meio deles que os jovens entenderão melhor a variação linguística, os diversos 

dialetos e o surgimento das línguas e é por meio destes jovens que o preconceito linguístico 

será combatido e erradicado de modo que possamos construir um país mais justo e igualitário. 

Dessa forma, será apresentado neste artigo o conceito de variação linguística, além de 

discutir sua abordagem nos livros didáticos e apontar estratégias que minimizem as dificuldades 

de aprendizagem dos alunos acerca desse assunto. 

 

2 COMO PODEMOS CONCEITUAR A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA? 

 

Para entendermos o conceito de variação linguística, é necessário apresentarmos a noção 

de linguística, linguagem, língua e fala. Destacamos inicialmente que a variação linguística 

carrega consigo uma enorme bagagem pautada nas diversas culturas. Conforme Lyons (1987, 

p. 45) “A linguística é normalmente definida como a ciência da linguagem, ou alternativamente, 

como estudo científico da linguagem”. Essa definição é recente e consequentemente, esse termo 

ainda não é trabalhado de maneira significativa nas aulas de língua portuguesa. Diante disso, 

Bagno (1999) afirma que este é o motivo pelo qual o preconceito linguístico se faz tão presente 

na sociedade. 

Nesse ponto, é interessante destacar a visão de Antunes (2003, p. 40) a respeito dessa 

questão, em que a mesma propõe que sem a linguística, o ensino e a aprendizagem da língua 

portuguesa estariam totalmente voltados para a abordagem que priorizava a gramática 

tradicional, provocando desinteresse em grande parte do alunado, que por vezes, estava 

distanciada de suas realidades. Além disso, aqueles que não eram das classes mais favorecidas 
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economicamente viam-se com dificuldades quando o assunto era “aprender” a língua materna 

por intermédio da norma padrão. 

Assim, no que se refere aos conceitos de língua e fala, ressalta-se que ambos estão 

totalmente conectados e, embora sejam diferentes, há quem diga que compreendem os mesmos 

processos. De certo modo, isso evidencia a importância dos debates entre professores e alunos 

direcionados à variação linguística e suas implicações. O autor John Lyons em seu livro 

Linguagem e Linguística uma Introdução, define língua e fala com os seguintes termos: sistema 

linguístico e comportamento linguístico. Já Lyons apresenta-os como: 

 

Um sistema linguístico é um fenômeno social, ou instituição que, em si 

mesma, é puramente abstrata, na medida em que não apresenta uma existência 

física, mas que em determinadas ocasiões é utilizada no comportamento 

linguístico dos indivíduos integrantes de uma comunidade linguística 

(LYONS, 1987, p. 23). 

 

Dessa maneira, os termos anteriormente citados estão relacionados, pois eles 

apresentam-se como um ciclo e essa relação segue o mesmo processo ao que tange a 

conceituação de variação linguística. Quando partimos da ideia de que a língua é viva e que 

sofre constantes modificações, é de se imaginar que suas transformações sejam repletas de 

diferenças e estando atento de esclarecimento, pode-se dizer que é através dessas diferenças 

que surge o preconceito linguístico. É muito comum escutarmos a frase “nossa ele (a) fala tudo 

errado”, quando na verdade o único erro esta na maneira como pensam a respeito da variação. 

De fato, não existe uma língua mais correta que a outra e “A diferença não é deficiência ou 

inferioridade” (BAGNO, 2008, p. 69). 

Adentrando nas questões escolares, vale ressaltar que a variação linguística rege o 

processo dos diversos falares, enquanto que a gramática está voltada para a ortografia. Portanto, 

esses dois processos são fundamentais no ensino e aprendizagem nas aulas de língua 

portuguesa. 

Incontestavelmente, quando a temática em pauta é a escrita, a ortografia deve seguir a 

norma padrão, ou seja, não devemos escrever da maneira como falamos, pois segundo Bagno 

(2008, p. 69) “[...] é necessária uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam 

ler e compreender o que está escrito”. 

Nesta perspectiva, resta-nos recorrer à educação, aos educadores, aos projetos escolares 

que podem abordar essa temática e acima de tudo lutarmos pela fabricação de livros didáticos 

cada vez mais voltados para a realidade dos estudantes. 
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3 COMO É ABORDADA A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS? 

 

Os livros didáticos possibilitam e facilitam debates entre alunos e professores acerca da 

língua e suas variações? Contém conteúdos suficientes para que não restem dúvidas no 

alunado? São inúmeras as indagações a respeito desse assunto. Mas antes de discutirmos sobre 

essas questões tão importantes, é imprescindível que destaquemos a imensa contribuição dos 

livros didáticos no processo de alfabetização e letramento dos alunos. Através dos livros 

utilizados no meio escolar, as crianças e adolescentes têm contato com os mais variados gêneros 

textuais que facilitam o aprendizado e a construção de pensadores livres.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), “A linguagem é 

considerada como a capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los 

[...]”, como também, “A compreensão da linguagem pode permitir aos alunos a compreensão 

de si mesmos e do mundo” (BRASIL, 2000, p. 07). Assim, destacamos neste trabalho a 

importância de debater sobre a variedade linguística nas aulas de língua portuguesa, além dos 

termos associados que foram citados anteriormente. Para isso é necessário que os livros 

contenham assuntos voltados para essa temática, possibilitando debates entre alunos e 

professores. A ideia de que a escola deve apenas ensinar a norma padrão ou simplesmente a 

ortografia e suas regras não é suficiente. Os alunos precisam entender o funcionamento da 

língua e sua estrutura, portanto, o estudante precisa ter certo conhecimento a respeito da 

variação. Ainda de acordo com os PNCS (BRASIL, 2000), a linguagem tem toda uma relação 

com o conhecimento de mundo que o indivíduo possui, além disso, apresenta inúmeros 

significados e significações que vão muito além dos seus aspectos formais. Tendo isso em vista, 

concluímos que o ensino não deve estar preso somente à gramática, não basta aprender apenas 

as regras da escrita. A pluralidade linguística é um assunto que deve ser questionado e debatido 

nas aulas. E vale ressaltar, que a variação linguística deve ser abordada desde as séries iniciais 

nas escolas. 

Dessa maneira, os livros didáticos seriam fundamentais se apresentassem conteúdos 

suficientes que possibilitem debates acerca da variação linguística. Na realidade, os livros 

trazem no máximo um capítulo voltado para esse assunto, cabe ao professor dar a devida 

importância ou não. Por essa razão, na ausência de livros que abordem a variação linguística de 

maneira significativa, somente os professores podem tornar possível uma aprendizagem 

adequada da língua materna. 

Assim sendo, a partir do momento que os falantes adquirem um conhecimento adequado 

sobre as diversas variações de uma mesma língua, a variação passa a não ser um objeto de 
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preconceito. Portanto, diante desse cenário, ressaltamos mais uma vez, a importância do 

professor de língua portuguesa no contexto escolar. Somente o educador pode auxiliar no 

rompimento do preconceito linguístico, já que os livros ainda se encontram distantes da 

realidade em que vivemos. 

 

4 ESTRATÉGIAS QUE TORNAM POSSÍVEL MELHORAR O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As escolas brasileiras e a sociedade em si, ainda enfrentam sérios problemas 

relacionados à falta de compreensão e também de materiais didáticos que abordem de forma 

clara esse assunto tão importante. Nessa perspectiva, tendo o intuito de contribuir com a 

discussão procuramos apresentar, sucintamente, algumas estratégias que possam ajudar na 

elucidação de alguns desses problemas. Mas para isso, precisamos inicialmente entender sobre 

a discussão das escolas do passado e atualmente:  

 

Até meados da década de 1960, as escolas brasileiras eram em número 

reduzido e se concentravam nas zonas urbanas, sendo muito raras as escolas 

não só nas zonas rurais, mas até mesmo nas cidades de menor porte. Nessas 

escolas da zona urbana, ensinavam e aprendiam pessoas das classes médias e 

médio-altas das cidades, ou seja, uma parcela bastante restrita da população 

(BAGNO, 2007, p. 30). 

 

Ainda segundo Bagno (2007), com a ampliação de instituições na educação brasileira, 

as pessoas de várias classes sociais começaram a ter acesso à escola, e com isso, surgiu um dos 

maiores problemas, relacionado a não aceitação da variação, o que hoje conhecemos por 

preconceito linguístico. Todavia, até a década de 60 o ensino da língua portuguesa estava 

voltado somente para a gramática tradicional, ou seja, os professores estavam acostumados a 

lidar com os alunos de classes mais favorecidas e que dominavam com maior facilidade a norma 

padrão da língua. Essas pessoas da alta sociedade viviam em cidades e estavam mais 

acostumadas com norma padrão da língua portuguesa, diferentemente dos que pertenciam a 

classes menos favorecidas que viviam na zona rural, tornando-se explícito no contexto da época 

a dificuldade dessas pessoas em ter acesso ao ambiente escolar. Para uma melhor compreensão 

sobre esse assunto, vejamos a seguinte citação: “[...] as pessoas que frequentavam as escolas 

antes da “democratização” eram, na sua maioria, falantes das variedades linguísticas urbanas, 

muito influenciadas pela cultura da escrita e pelo policiamento linguístico praticado pela escola 

e por outras instituições sociais” (BAGNO, 2007, p. 32). 
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Diante do que foi apresentado até aqui, é importante destacar que, com essas mudanças, 

os professores também enfrentaram inúmeras dificuldades. Isso ocorreu devido ao aumento do 

número de alunos, tendo em vista que muitos deles vinham da zona rural e cada um deles, 

carregavam em sua bagagem cultural a sua própria variação, por isso, os professores sentiram-

se despreparados diante daquela situação. Essa dificuldade foi agravada com a falta de instrução 

e também de materiais adequados para ensinar alunos usuários de diferentes variantes sociais. 

Porém, também foram havendo mudanças em meio aos professores de língua materna: 

 

Além do alunado, também o corpo docente, a partir daquele período, começou 

a se modificar, como já vimos. Duas ou três gerações depois da 

“democratização” do ensino, muitas pessoas de origem social humilde, que 

faziam parte daquela massa de população recém-urbanizada, falante de 

variedades desprestigiadas, começaram a se engajar na carreira docente 

(BAGNO, 2007, p. 33). 

 

Mesmo com as inúmeras mudanças que se fizeram até os dias atuais, ainda enfrentamos 

certos problemas em meio ao contexto escolar que estão relacionados à variação da língua, o 

que torna esta situação peculiar tendo em vista que vivemos em um país diversificado. Cada 

região brasileira tem a sua cultura própria e o seu dialeto. Ainda assim, não há como negar que 

mesmo com o passar dos anos e com as inúmeras inovações na educação, ainda existe uma 

grande escassez de materiais didáticos voltados para as questões aqui expostas. É inegável que 

necessitamos de mais recursos escolares que abordem esta temática de maneira significativa, 

para que seja possível a melhora no ensino e aprendizagem da língua materna. 

Além disso, as escolas devem estar preparadas para trabalhar com uma gama de alunos 

das mais variadas culturas. Os professores e alunos devem compreender que quando se trata da 

linguagem, é preciso levar em consideração inúmeros fatores, entre eles à diversidade do nosso 

país e as diferentes culturas de cada região. Bagno (2007) ressalta ainda o papel do profissional 

de língua portuguesa, quando diz que: “Um/a profissional da educação em língua materna não 

pode compartilhar das mesmas ideologias arcaicas e preconceituosas sobre língua que circulam 

no senso comum, se de fato quiser se engajar numa prática docente libertadora e 

democratizadora” (BAGNO, 2007, p. 85). 

Portanto, não podemos esquecer que primeiro deve-se investir nos professores. Os 

mesmos devem ser capacitados e receber o apoio necessário para poderem cumprir as suas 

funções na prática docente libertadora e democratizadora. Os avanços na educação brasileira 

precisam continuar, por isso, se faz necessária a discussão sobre esse tema. Livros didáticos 
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que discorram sobre a variação linguística devem ser distribuídos nas escolas desde as séries 

iniciais até o ensino médio. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As leituras das pesquisas dos autores citados no decorrer do artigo foram de suma 

importância, até mesmo para atentarmos ainda mais o valor que é trabalhar a variação da língua 

portuguesa em sala de aula. É somente por meio da educação que o preconceito linguístico pode 

deixar de existir, além disso, é fundamental que os profissionais que atuam nas escolas e fora 

delas tenham conhecimento sobre esse assunto, visto que a maioria dos livros didáticos não 

apresenta a variação linguística de maneira significativa e suficiente para a aprendizagem dos 

alunos, e quando apresenta alguma coisa sobre esse assunto, muitos gestores e professores 

jugam esses assunto como sendo de pouca importância e preferem ignorá-lo.  

Dessa forma, podemos afirmar que os livros em sua maioria ainda investem bastante no 

ensino da gramática tradicional, o que é extremamente importante, mas, por outro lado, aos 

assuntos que se referem à variedade linguística e preconceito linguístico, pouca ou nenhuma 

atenção é dada.  

Vale ressaltar que não apenas as salas de aulas, mas também a sociedade sofre 

constantes transformações e isso interfere no uso dos recursos linguísticos que o falante utiliza. 

É notória a necessidade de debates em sala de aula, voltados para a pluralidade linguística 

existente entre os próprios estudantes que constituem a escola.  

Os professores precisam trabalhar com textos mais autênticos, que retratem a 

diversidade linguística do português brasileiro e que, de alguma maneira expressem a realidade 

linguística que vivemos em nossa sociedade. Precisamos compreender que tudo interfere na 

modificação de uma língua: os costumes, a classe social, a idade, a cultura, entre outros. 

Portanto, os livros didáticos precisam ser fabricados com bases nos estudos sociolinguísticos, 

consequentemente até isso vir a acontecer o preconceito linguístico vai continuar a influenciar 

as ideias errôneas dos falantes.  

Diante disso, se conclui que a multiplicidade dos usos da língua deve ser além de 

respeitada, valorizada e defendida, pois essa variedade linguística está intrinsecamente 

enraizada com a nossa história e nossa riqueza cultural. Daí a importância de uma abordagem 

mais profunda e que esclareça essas questões tão importantes para nós enquanto brasileiros e 

falantes de uma língua riquíssima.    . 
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Francisco Cleiton Limeira de Sousa 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

 

José Carlos Redson 
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG 

 

RESUMO 

 
Atualmente, torna-se muito relevante repensar as formas de ensino no que diz respeito à leitura e a 

escrita, especialmente quando pensamos nas relações com os meios digitais. Pensando nisso, este 

trabalho objetiva estudar o conceito do gênero Meme, como proposta de trabalho na sala de aula, levando 

em conta as suas peculiaridades, no sentido de compreender a variedade linguística e as práticas de 

letramento não valorizadas no âmbito escolar. Nossa metodologia parte de um estudo bibliográfico e 

um estudo de uma proposta de trabalho em sala de aula com o gênero Meme, considerando a leitura e a 

escrita no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, pautamos nossas reflexões em Soares (1999), 

Marchuschi (2007), entre outros. Nossos resultados apontam que o trabalho com o gênero Meme na sala 

de aula, auxilia na compreensão do cotidiano, na produção do conhecimento e no posicionamento crítico 

em sociedade, pela sua forma, relativamente nova e engraçada de existir. Concluímos pensando que o 

Meme é uma alternativa de trabalho em sala de aula, nas mais variadas perspectivas do ensino, desde a 

leitura, passando pela escrita e a análise linguística, fundamental para o desenvolvimento intelectual do 

aluno.  

 

Palavras-chave: Estudo. Gênero. Meme. Tela.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Atualmente, torna-se muito relevante repensar as formas de ensino no que diz respeito 

à leitura e a escrita, especialmente quando pensamos nas relações com os meios digitais. 

Pensando nisso, este trabalho objetiva estudar o conceito do gênero Meme, como proposta de 

trabalho na sala de aula, levando em conta as suas peculiaridades, no sentido de compreender a 

variedade linguística e as práticas de letramento não valorizadas no âmbito escolar.  

Nossa metodologia parte de um estudo bibliográfico e um estudo de uma proposta de 

trabalho em sala de aula com o gênero Meme, considerando a leitura e a escrita no processo de 

ensino-aprendizagem. Para tanto, pautamos nossas reflexões em Motta-Roth (2011), Soares 

(1999), Marchuschi (2007), entre outros.  

Nossos resultados apontam que o trabalho com o gênero Meme na sala de aula, auxilia 

na compreensão do cotidiano, na produção do conhecimento e no posicionamento crítico em 

sociedade, pela sua forma, relativamente nova e engraçada de existir. Concluímos pensando 

que o Meme é uma alternativa de trabalho em sala de aula, nas mais variadas perspectivas do 
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ensino, desde a leitura, passando pela escrita e a análise linguística, fundamental para o 

desenvolvimento intelectual do aluno.  

Vale destacar, por último, que este se estrutura da seguinte maneira: primeiro 

apresentamos as considerações inicias que abarcam uma breve problemática, seguida dos 

objetivos, justificativa, metodologia, aporte teórico e conclusões, seguida da estrutura. Adiante, 

passamos ao desenvolvimento apontando os conceitos e meme, propriamente dito, e 

finalizamos com as considerações finais, seguidas das referências. Assim sendo, partiremos 

agora para a discussão acerca do uso e reconhecimento do gênero em pauta. 

 

2 O RECONHECIMENTO E O USO DO GÊNERO MEME 

 

Deve-se destacar inicialmente que, esse trabalho se justifica ao passo que damos espaço 

a discussão de novos modos de comunicação dos saberes, dos letramentos não privilegiados, 

dos contextos de uso da modalidade escrita e dos objetivos pretendidos pelo público ao 

manifestar-se linguística e virtualmente. Aborda como prática de letramento a escrita e a leitura 

em gêneros textual como o Meme, que é de fácil acesso aos jovens se levarmos em consideração 

as TIC (Tecnologia de Comunicação e Informações).  

Assim, tem-se como objetivo discutir como o aluno reproduz uma ideia no gênero em 

pauta com caracteres específicos e por quê? A partir disso, refletiremos sobre a distinção dessa 

variante para a linguagem padrão e se os alunos mesmo escrevendo de tal modo, têm a 

consciência da maneira “correta”, a privilegiada pelas instituições de ensino. Com isso, a partir 

de reflexões mediadas pelo professor, será a vez do aluno questionar-se quando em contato com 

o celular em uma das atividades práticas realizada em sala de aula: tela minha, escrever sei eu? 

E, tomando por base essa questão, o docente terá a função de conduzi-los a atividades escritas, 

principalmente nas plataformas digitais – como o Facebook – para que haja esse exercício e as 

falhas na escrita possam ser identificadas e solucionadas paulatinamente. 

Nessa perspectiva, o Meme entre tantas definições e significações não bem 

estabelecidas, trata-se de propagações virtuais que geram repercussão e sucesso. Desse modo, 

podemos considerar o meme como um gênero “amigo” da juventude, pois sabemos que este 

conecta-se diariamente a esta rede virtual. Todavia, o mesmo envolve não só os jovens mais 

outras faixas etárias devido a sua evolução e rapidez. Com isso, as abordagens dos temas que 

ele apresenta são de caráter tecnológico, educativo, letra de música, frases de personagens de 

novela, serie ou filme, política, etc, sempre acompanhado de uma imagem que reflete aquilo 

que se quer chegar. Nessa perspectiva, Elias afirma que 
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conectividade, concretizada na atualização de links, possibilita ao hipertexto 

a sua constituição em rede, a sua expansão reticular. Nessa configuração, o 

leitor é sempre convidado a “saltar” do ponto em que se encontra para outros 

pontos do universo hipertextual, bastando tão somente ativar os links, 

elementos que possibilitam o acesso a textos em várias linguagens e mídias, 

promovendo novos modelos de produção e consumo de texto (ELIAS, 2014, 

p. 47). 

 

Ressalta-se aqui a valorização cultural em que chegam independente da classe social, 

ele tem o objetivo de traduzir em uma expressão uma mensagem que rapidamente é difundida 

e ganha novas versões de acordo com o contexto. Entretanto, a escola deve rever as práticas de 

letramento que estão sendo desenvolvidas e a gestão pode reorganizar até os métodos 

avaliativos, havendo uma flexibilização desse uso enrijecido na expressão do nosso saber por 

meio das palavras propriamente ditas. Desta feita, é válido destacar que este foi refletido ao 

levarmos em consideração os usos cotidianos dos aparelhos eletrônicos, das redes sociais, de 

quando expusemos conteúdos gramaticais para serem trabalhados por meio desse gênero, e da 

constante utilização e conversas do/sobre os memes pelos estudantes em sala de aula. Dessa 

maneira, por mais que alguns alunos não fossem adeptos da disciplina ou do conteúdo abordado, 

se interessavam em interagir e aprender justamente por se verem estimulados por ferramentas 

que são características do seu dia a dia.  

Com isso, ao perceber que os alunos sempre solicitavam para exibirmos filmes, vídeos, 

e realizar atividades que já estavam fadados, pensamos em agregar conhecimentos da língua de 

outro modo, não que seja este totalmente inovador, mas para a realidade do alunado desse 

espaço são práticas recentes e que de fato ainda não são trabalhadas com clareza e/ ou 

autonomia, pois muitos profissionais se recusam por não estarem aptos a utilizar ou mediar o 

uso do celular ou outros equipamentos para a sistematização de atividades dinâmicas, 

interativas e coletivas. Nesse contexto, apontemos agora os aspectos culturais e o mapeamento 

de uma rede de gêneros selecionada para um melhor trabalho da língua a partir do Meme e sua 

subfamília. 

 

3 PROJETO DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM SALA DE AULA: DISCUSSÃO 

DOS ASPECTOS CULTURAIS E MAPEAMENTO DA REDE DE GÊNEROS 

 

É com base nos gêneros que o ensino-aprendizagem se solidifica por ser – gênero novo, 

multimodal e da internet é possível abordar todos os aspectos formadores de um gênero, sejam 

estruturais ou contextuais. Dolz e Schneuwly (2004) acreditam que por meio dos textos que o 
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ensino da Língua Portuguesa deve ser feito, por isso, sugerem o trabalho da língua pautado nos 

diferentes gêneros textuais, sejam eles orais ou escritos. Marcuschi (2005, p. 19) descreve os 

gêneros textuais como “entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis de 

qualquer situação comunicativa”, nesse sentido, o conteúdo gramatical é recebido com maior 

produtividade e interesse por parte dos alunos, principalmente com este gênero, bastante 

recorrente no cotidiano dos discentes. Além do mais, há a possibilidade de ser trabalhado em 

grupo, tanto a questão da oralidade quanto da produção textual, eixos pertinentes para a 

evolução do pensamento crítico-reflexivo. 

Nesse sentido, o meme, o “famosinho” do momento, é uma alternativa para que se 

trabalhe a produção textual; o adequar a linguagem ao gênero e os motivos disso ocorrer. Mas, 

alguns outros gêneros, como a fotografia, quadro de pintores famosos, entrevistas de 

celebridades ou políticos, filmes e letra de música.  Serão apresentados aos alunos para que eles 

já possam ter esse contato inicial com esses tipos dos gêneros textuais que são multimodais e 

bem característicos dos contextos digitais. Assim sendo, dentre os mais prováveis de serem 

trabalhados em sala de aula – digo isso, pois cada turma, estrutura organizacional escolar tem 

suas especificidades. 

Com isso, ao escolher farão a ligação de alguma frase marcante com uma imagem de 

referência para que se crie o meme. Logo em seguida, faremos uma releitura de suas criações 

para observar se é preciso refazer algo para que não haja erros de interpretação pelo leito e por 

fim são escolhidos os memes com a finalidade de lançar na internet para que possa ganhar 

proporção de visualização mais ampla. 

Antes disso, porém, em determinado momento, o professor solicitará que a turma 

selecione figuras/imagens possíveis para a elaboração do Meme, realizando a atividade em 

conjunto. Após todos os grupos terem selecionado várias figuras, irá direcioná-los a elaboração 

de legendas para cada imagem. Em seguida, quando terminarem, irão colar cada imagem e suas 

respectivas legendas em uma ou mais cartolinas e cada grupo irá expor suas produções para o 

restante da classe. Após, apresentarão dizendo o motivo da elaboração de determinada legenda, 

e qual a sua intenção em fazer isso. Em seguida, o professor irá trocar as cartolinas dos grupos, 

solicitando que avaliem os trabalhos dos outros colegas, considerando as características do 

gênero anteriormente trabalhadas pelo professor em sala de aula.  

É relevante afirmar que cada aluno irá utilizar o celular para elaborar o seu meme, ele 

será responsável por todo o seu texto, desde a seleção da figura até a legenda/ mensagem e 

possíveis efeitos, caracterizações. O professor deverá auxiliá-los no manuseamento dos 

aplicativos, se necessário, visto terem plataformas simples. Esta tarefa referente à produção 
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pode também ser realizada em dupla. Após cada um ter produzido o seu gênero, todos irão 

compartilhar para o professor pelo WhatsApp, por exemplo, havendo a possibilidade deste 

corrigir cada trabalho elaborado. Após essa abordagem, nos fixaremos a seguir ao levantamento 

realizado da multimodalidade que se faz presente na constituição do meme e dos demais 

gêneros aqui apontados. 

 

4 LEVANTAMENTO DA MULTIMODALIDADE PRESENTE NA CONSTITUIÇÃO 

DO GÊNERO PRINCIPAL E DOS AUXILIARES 

 

É relevante ressaltar que a multimodalidade é bem nítida, tendo em vista que os espaços 

digitais permitem essa sobreposição das linguagens verbais, não verbais, toda essa semiótica; 

fundamentais para uma aprendizagem mais dinâmica. Segundo Rojo (2011), a multimodalidade 

não é apenas a soma de linguagens, mas a interação entre linguagens diferentes em um mesmo 

texto. Nessa perspectiva, concebemos o gênero principal – Meme – como multimodal por 

apresentar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Não há, por exemplo, 

Meme sem que haja a imagem/figura. Assim como pode-se destacar o uso de outras linguagens 

múltiplas como movimento/som, poema/música, texto/foto/imagem. 

Desse modo, ambas as linguagens poderão ser trabalhadas, como também o seu nível. 

Antes, porém, os alunos já terão tido o contato com a imagem que envolve a linguagem não 

verbal assim como a música, áudio, gif e outros que pode envolver as duas linguagens ao mesmo 

tempo, a saber o stories, feed, print, por exemplo. Tomando por base as características 

estruturais desses gêneros, verificamos que, se não todos, boa parte deleserá veiculada na 

internet, tendo as plataformas, sendo mais específico, o Facebook como habitat natural. Em 

suma, as mensagens por eles explicitadas diariamente são, de uma melhor maneira, 

estabelecidas com a ideologia do pré-adolescente, há essa ligação “automática” entre mensagem 

e receptor.  

Em suma, é notório e constante o crescimento das mídias digitais, geradoras de novos 

formatos, possibilitando novas formas de leitura. E nessa perspectiva, consideramos a internet 

como um novo suporte que se configura em uma semiose, determinando sua existência e 

concebendo-a também como uma maneira de expressar-se que estar a ocupar espaços 

delimitando já suas fronteiras. Agora, pincelaremos alguns a eventos de letramento que são 

decorrentes do trabalho interno e externo à sala de aula. 
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5 EVENTOS DE LETRAMENTO DECORRENTES DO TRABALHO DENTRO E/OU 

FORA DO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Realização de um “#MostraMemes”, evento realizado na escola com participação de 

toda a comunidade escolar e dos pais dos estudantes para que haja essa divulgação dos textos 

produzidos em classe. Portanto, os textos serão exibidos em banners – se possível – e 

apresentados pelos próprios alunos para todos os participantes da atividade em questão. É válido 

destacar que os Memes produzidos devem necessariamente ter relação direta com a escola e a 

comunidade que fazem parte para que haja esse sentimento de pertencimento e valorização 

local. Logo, a oralidade – privilegiada nesse momento último – e a escrita passarão após todo 

esse processo a ser mais valorizadas, o modo de se expressar, na escrita, na fala, na escola, nas 

redes de comunicação, enfim, os estudantes desenvolverão essa competência linguística e a 

reflexão crítica sobre as suas ações sócio-discursivas.  

Após concluídas as atividades teórico-práticas em sala de aula, pode ser criado uma 

página no Facebook; Instagram, por exemplo, da turma com auxílio do professor para a 

divulgação de todos os memes e pode também ser confeccionado um banner para ser 

apresentado estes gêneros, em uma possível Semana da Leitura, com a participação dos pais e 

de toda a comunidade externa. Nessa abordagem, segue-se algumas considerações que foram 

sistematizadas com base nessas orientações teóricas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste trabalho, podemos com um olhar mais analítico/crítico observar nos 

memes a relação intrínseca entre a imagem, visto que vivemos em uma sociedade imagética e 

os elementos verbais, os quais são aspectos que nos possibilita analisá-los melhor na sua 

propositura, intencionalidade e estrutura, sobretudo, a carga ideológica, daí nota-se a sua 

importância, mas que a depender da situcionalidade do receptor, isto é, do leitor, as 

interpretações e compreensões acerca do gênero serão variados. 

Por isso, diante do que foi exposto e analisado, as indagações a respeito do impacto que 

os memes causam na vida das pessoas, dos estudantes, ainda são questionamentos a serem 

desvendados, no entanto, pela sua variedade e riqueza discursiva, a saber a multimodalidade, 

significa para nós, entendermos que a partir deles pode-se obter boas práticas pedagógicas e por 

que não dizer boas práticas sociais, pois são por meio de memes que, em muitas vezes, a 

realidade da sociedade – escolar –  é mostrada. 
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RESUMEN 

 
La pronunciación es algo relevante para el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, de manera 

que estudiar los elementos de la fonética y fonología se hacen imprescindibles para la comunicación, de 

forma que posamos hacer un canal tanto para la producción como para la recepción oral. De tal modo, 

es común algunas personas no fornecer la importancia necesaria a la enseñanza de la pronunciación, 

esto tal vez ocurra debido a la baja disponibilidad de materiales en su área tanto para los elementos 

segmentales (pronunciación de vocales y consonantes) como suprasegmentales (entonación, acento y 

ritmo) del lenguaje. Así, nuestro trabajo tiene como objetivo analizar cómo se trabaja la enseñanza de 

la pronunciación en materiales como el libro “PASAPORTE” por lo cual fue nuestro material analisado 

verificar los tipos de actividades que se utilizan en los manuales y observar si favorecen a construcción 

de algunas variantes linguísticas. Esta investigación se clasifica como cualitativa y descriptiva. Y como 

referencia teórica, utilizamos de autores como Rigol (2005), Cantero (2003), Llisterri (2003), Martínez 

(2006), Blanco (2014). Con esto, concluimos que la enseñanza de la pronunciación sigue siendo un 

olvido en los manuales de lenguas extranjeras. Las pocas actividades en el material analizado ya son 

bien conocidas como la separación de palabras en sílabas y la repetición de un modelo dado. 

 

Palabras chave: Fonética y fonología. Variantes linguísticas. Pronunciación. Enseñanza.   

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La pronunciación se puede entender de dos maneras: como la articulación de sonidos 

(vocales y consonantes) y también de la entonación, del acento en un idioma dado. Se constituye 

así de una manera muy importante para el estudiante, donde él sea capaz de forma satisfactora 

hacer el uso de una lengua extranjera como uno de los principales medios de comunicación.  

La enseñanza de la pronunciación en las clases como se vio en la investigación por 

autores como Rigol (2005) tuvo una variación en relación a su enseñanza, porque desde el 

principio a muchos la dejó de lado sin dar importancia, pero con el paso de los años ella estaba 

retomando su identidad y ganando más fuerza va a tener un espacio más destinado a su 

enseñanza-aprendizaje en clases de lengua extranjera.  
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Nuestro trabajo se ha desarrollado a partir de estudios realizados sobre la enseñanza de 

la pronunciación en manuales de lenguas extranjeras y también basados en nuestra 

investigación realizada en un manual de lengua estrajeira. Nuestro objetivo es mostrar lo poco 

que la enseñanza de la pronunciación está mal desarrollada en los manuales de LE, y resaltar 

su importancia en las clases para que los estudiantes puedan desarrollarse, pero su capacidad 

de pronuciacióny compreención oral, y no sólo dar sino importancia a la enseñanza gramática, 

sino más bien para que coincida con estos dos modos de enseñanza haciéndolos trabajar por 

igual empoderando aún más al estudiante para desarrollar el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

2 METODOLOGÍA 

 

Nuestra investigación es de puño descriptivo cualitativo porque fue analizada y descrita 

cómo las actividades se centraron en la enseñanza-aprendizaje a respecto de la pronunciación 

en el libro didáctico pasaporte, nivel 2 del profesor. 

En esta análisis en el material identificamos las actividades relacionadas con la 

enseñanza de la pronunciación en el libro y destacamos cuáles serían estas actividades de 

trabajo en relación con la enseñasa de la pronunciación en una tabla que está detallando aún 

más estas actividades. 

 

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Acá apuntaremos algunas informaciones 425inguístic para entendermos sobre la 

pronunciación y el proceso de enseñanza, así como conceptos relacionados a fonética y 

fonología y también a la enseñanza de la pronunciación en los manuales de LE. 

 

3.1 Enseñanza de la Pronunciación en los Manuales de LE de  

 

La pronunciación se puede entender de dos maneras: como la articulación de sonidos 

(vocales y consonantes) y también de la entonación, del acento en un idioma dado. Rigol (2005) 

habla de la importancia de la pronunciación; afirma que este elemento palabra debe estar más 

extendido en el aula junto con la enseñanza de la escritura tanto a estudiantes adultos como a 
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jóvenes, que en la mayoría de las veces tienen el objetivo de aprender un nuevo idioma para 

comunicarse con los pueblos nativos y también tiene otros fines. 

La pronunciación es importante porque no es suficiente sólo el desarrollo de la escritura 

en LE para dominar un segundo idioma, porque la pronunciación a menudo se vuelve más 

importante para comunicar-se con un extranjero, con un hablante nativo de un idioma dado que 

la escritura. También es necesario que se tenga una buena pronunciación para que al 

comunicarse con un nativo, el aprendiz no encuentre dificultades para expresarse y ser 

comprendido. 

Es por eso que Rigol (2005) habla de la importancia de aumentar la enseñanza de la 

pronunciación junto con la escritura en los materiales de didáctica haciendo que la práctica oral 

logre una igualdad con la práctica de escribir creando una estabilidad en relación con la 

enseñanza de un nuevo idioma en LE. Según este estudioso, muchas veces esta importancia se 

olvida en el aprendizaje de un idioma. Ya para Cantero (2003, p. 550): “Aunque a veces se le 

ha tratado como um aspecto marginal en la enseñanza de la lengua, lo certo es que la enseñanza 

de la pronunciación, como ya hemos visto, contituye una parte fundamental dentro de la 

enseñanza de la lengua oral, o talvez la más importante”. 

Con este discurso se deja claro que la enseñanza de la pronunciación casi siempre se 

deja a un lado durante las clases; sin embargo, es una de las piezas más importante para aprender 

una lengua extranjera, porque sólo con el dominio adecuado de la escritura es imposible 

comunicarse oralmente con un nativo de LE. 

 

3.2 Fonética y Fonología  

 

Muchos linguistas intentaron hacer de la fonética y la fonología, dos ciencias 

independientes y tratarlas cada una en sus estudios por separado. Pero todo lo que tenemos es 

que estas dos ciencias son tan dependientes una de la otra que terminan necesitando de un apoyo 

de cada una para existir. 

De este modo, podemos decir que el concepto de fonética es el estudio de los sonidos 

que intervienen en la comunicación humana: cómo se producen y cómo se perciben durante una 

conversación y también de la prosodia de la lengua. Así tenemos tres tipos de fonética: la  

fonética acústica es el estudio de como producen los sonidos en si mesmos, la fonética 

articulatoria estudia la manera como el sonido es produzido tendo una visión mucho más 

voltada para las questiones fisiológicas y articulatórias en la producción del sonido y como el 
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aparato fonador trabaja para el sonido sea produzido y la fonética perceptiva que es la que 

estudia cómo se perciben los sonidos en los procesos comunicativos. 

Ya el concepto de fonología es que esa ciencia estudia el sistema de los sonidos de la 

lengua en general, incluyendo las sílabas, la entonación, la acentuación, a un nível abstracto o 

mental. Por lo tanto, la fonología es la parte de los estudios que estudia el sistema de los sonidos 

y la fonética es la rama de la palabra que estudia la pruducción y percepción de los sonidos de 

una lengua. 

A respecto de la corrección fonética, tal como dijo Llisterri (2003), es una táctica de 

corregir los errores perceptibles de pronunciación del estudiante, durante su pronunciación. En 

su obra Llisterri (2003) sugiere varias estrategias y herramientas de cómo el estudiante puede 

corregir estos errores siguiendo algunas reglas de pronunciación, que son la manera que deben 

seguir para mejorar la comunicación.  Para esto, existen métodos que pueden ser utilizados 

como los programas que existen que el alumno graba su voz y el programa muestra en forma 

de gráficos, los errores que se pueden corregir. 

Así que para tener una buena pronunciación el estudiante que tiende a seguir estos pasos, 

y a partir una práctica diaria, tendrá una pronunciación posiblemente sin errores notables, en su 

oralidad. Haciendo que no se averguence en una posible conversación con un nativo y también 

tendrá un rendimiento adicional en las clases de LE. 

 

3.3 Enseñanza de la pronunciación en los Manuales de LE  

 

És mas comunes en las clases de lengua extranjera el profesor seguir los contenidos 

propuestos en los libros de texto, siguiendo las actividades que se proponenen el curso del 

material que se aplica en el aula a los alumnos. 

Piensando en esto, el estudio realizado por Martínez (2006) se muestra cómo la 

enseñanza de la pronunciación se dar por medio de los materiales didácticos analizados por ella, 

detallando los datos de cómo se distribuye esta enseñanza en el desarrollo del material. 

A paso que para el estudio de Blanco (2014), el tiene como principio un enfoque de 

cómo esto dividió los materiales utilizados en su investigación, detallando cómo se exponen 

cada dato analizado en los manuales de enseñanza tanto en el estudiante, como en el del 

profesor. 

Pero en el curso de su investigación se observa que la enseñanza de la pronunciación 

está presente sólo a ciertas unidades de libros, mostrando una falta de esta enseñanza en el resto 

del libro que muestra que cada vez más enseñanza de pronunciación se deja de lado. 
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Con esto, refuerza la idea de que la enseñanza de la pronunciación se deja cada vez más 

a un lado, perdiendo su importancia primordial en ser estudiada con más ritmo, porque debe 

tener una atención igual o superior a la enseñanza de la escritura, porque la pronunciación tiene 

una relevancia mucho más importante en relación con la comunicación con personas nativas de 

esta lengua estudiada. 

 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El material analizado fue el libro Pasaporte Nivel 2 A2 del profesor (Edelsa Grupo 

Didascalia, 2011). Este material se imprimió en Madrid en el año 2008 y tuvo dos 

reimpresiones, la primera en 2009 y la segunda en 2011. El pasaporte del libro se divide en 

cuatro niveles de aprendizaje: inicial, intermedio y superior. Correspondiente a los volúmenes 

1.2, 3 y 4. 

 

Volumen 2 

 

El Volumen de Pasaportes 2 se divide en seis módulos que siguen la misma secuencia, 

siendo: Alcance personal, alcance público y alcance profesional, que aportan la enseñanza de 

competencias fonéticas y ortográficas. Los módulos también presentan el estudio sobre la 

cultura hispana, el enfoque en el arte y finalmente el alcance académico. 

Al principio de cada unidad, los autores presentan los contenidos que serán ministed 

durante los estudios. Se dividen en conocimientos linguísticos (léxicos, gramaticales y 

fonológicos) y socioculturales.  

La competencia palabra se refiere al conjunto de competencias que permiten la 

organización y el uso adecuado del mensaje al orador; Competencia palabra se refiere a la 

habilidad que el aprendiz tiene para la creación de expresiones correctas; la competencia 

fonológica corresponde a la capacidad del orador para producir y reconocer las unidades 

fonéticas de la lengua y sus respectivos niveles, que son: sonidos, foneas, unidades rítmicas y 

entonativo. 

En la siguiente tabla, mostramos brevemente el contenido cubierto en este volumen 

relacionado con la enseñanza de la pronunciación 
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QUADRO 01: Distribución de contenido fonológico por Módulo 

MODULOS CONTENIDOS FONOLOGICOS 

Módulo 1: Hablar de las personas Competencia fonética y ortográfica: 
repasso de la acentuación de la palabra. 

Competencia fonética y ortográfica: el 

silabeo. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

separación em sílabas de grupos de letras. 

Módulo 2: Hablar de passado Competencia fonética y ortográfica: la 

ce y la zeta em el indefinido del verbo 

hacer. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

pronunciación de los grupos cr, cl, cc y c + 

consonante. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

ce, la zeta y la cu. El seseo. 

Módulo 3: Describir la ropa Competencia fonética y ortográfica: la 

pronunciación de los grupos br, bl y bs. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

pronunciación de los grupos tr y dr. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

pronunciación de los grupos pr y pl. 

Módulo 4: Expresar la opinión Competencia fonética y ortográfica: la 

separación de 429inguíst (consonantes). 

Competencia fonética y ortográfica: la 

429ingu de 429inguíst em la cadena 

hablada. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

unión de la universidad y em la empresa. 

Módulo 5: Describir el entorno Competencia fonética y ortográfica: los 

diptongos y los hiatos. 

Competencia fonética y ortográfica: los 

triptongos. 

Competencia fonética y ortográfica: la b 

y la v. 

Módulo 6: Hablat de la salud Competencia fonética y ortográfica: El 

imperativo comronombres. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

equis. 

Competencia fonética y ortográfica: la 

acentuación de los imperativos. 
Fuente: Edelsa Grupo Didascalia (2011, p. 04 y 05). 

 

El libro del profesor no muestra pautas para ayudar en la presentación de los contenidos 

requeridos en la disciplina del aula, haciendo que el libro termine convirtiéndose en un material 

que necesita complementación por otros libros. 
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En el manual analizado en esta investigación, el contenido se dividió en módulos y 

analizó la parte fonética y ortográfica, que se presentó en el libro del profesor, con tres ejercicios 

para la fijación en cada módulo. 

En el ámbito personal del módulo 1, el autor vá a trabajar em la competencia fonética y 

ortográfica la acentuación de las palabras, ensinando como poner la tílde em la sílaba tonica de 

la palabra. Yá en el ámbito público la competencia fonética y ortográfica vá estudiar el silabeo, 

donde ensina como separar las sílabas y ayudando a pronunciar. En el ámbito profesional el 

autor vá a trabajar em la competencia fonica y ortográfica la separiación em sílabas de grupos 

de letres e también exercitando la pronunciación. 

En el ámbito personal del módulo 2, el autor vá a trabajar em la competencia fonética y 

ortográfica la ce y la zeta em el indefinido del verbo hacer ensinando-los con cúal debe escribir 

con ce o zeta las palabras. En el ámbito público la competencia fonética y ortográfica trabaja la 

pronunciaciación de los grupos cr, cl, cc y c + consonante traendo actividades de escuchar y 

completación de palabras. La competencia fonética y ortográfica del ámbito profesional vá a 

trabajar la ce, la zeta y la cu. El seseo, ensinado cuándo pronuncia el fonema interdental y 

cuándo es pronunciado el fonema [k], traendo actividades de de relacionar la pronunciación con 

la escrita y también trae uma información del uso del seseo. 

En el módulo 3, el ámbito personal la competencia fonética y ortográfica el autor vá a 

trabajar la pronunciación de los grupos br, bl, y bs, trae exercicios de escuchar y completar las 

palabras y también tiene exercicios de pronunciación. En el ámbito público la competencia 

fonética y ortográfica trabaja la pronunciación de los grupos tr y dr trayendo exercícios de 

escuchar y completar com t o con d y trambién ensina la regla de donde escribir t o d. En lo 

ámbito profesional la fonética y la ortográfia habla de la pronunciación de los grupos pr y pl 

trayendo actividades de lectura, compronpreención auditiva y también de completar com pr o 

pl. 

En el módulo 4, en el ámbito personal la fonética y la ortográfia trabaja con la separación 

de palabras (consonantes), enseñando como se da la separación junto con la regla con la 

excepción de ch, ll y rr, porque son uma sola letra en español, trae también uma regla para la 

separación de las letras l y r, sin embargo trae execicios de separa em sílabas las palabras e 

después escuchalas. En el ámbito público la competencia fonética y ortográfica trabaja com la 

unión de palabras em la cadena hablada trayendo exercicios de unión de sílabas para hacer la 

formación de palabrasy también trabajando la oralidad, en el ámbito profesional la fonética y 

la ortográfia la unión de vocales em la cadena hablanda trayendo uma infomación de cómo se 
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unen las vocales vocales y iniciales de cada palabra e también tiene la prática de lectura y 

después la auditiva. 

En el ámbito personal del módulo 5, el autor trabaja en la competencia fonética y 

ortográfica los diptongo y los hiatos de inicio trae um audio para decir cúal es la diferencia entre 

la parejas de palabras, después trae una información trayendo la diferencia entre diptongos y 

hiatos y después un exercicio de lectura em voz alta de palabras, en el ámbito público la 

competencia fonética y ortográfica trabaja acerca de los triptongos trayendo la regla de de como 

se forman los triptongos  e trae exercicios de escuchar y escribir, el ámbito profesional trabaja 

em su competencia fonética y ortográfica la b y la v, trayendo la diferencia donde escribe b y 

donde escribe v por medio de exercicios de escuchar y escribir las palabras. 

En el ámbito personal del módulo 6, el autor em la competencia fonética y ortográfica 

el imperativo com pronomes, trabajando como se usa los pronomes imperativos, trayendo como 

actividad prática el profesor lee las palabras y la clase repite, en ámbito público la competencia 

fonéica y ortográfica trabaja la equis, trae informaciones de pronúncia de la equis en España y 

también en otros países hispanohablantes y tienes exercicios de escuchar y escribir palabras, en 

el ámbito profesional la competencia fonética y ortográfica trabaja la acentuación de los 

imperativos, enseñando las reglas de acentuación donde se quedan las sílabas fuertes, trae 

exercicios de escuchar e escribir los imperativos con sus pronomes y también la clasificación 

en graves, debiles y esdrújulas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Después de los análisis y estudios realizados en los materiales, observamos una falta de 

atención a la enseñanza de la pronunciación, el poco material disponible para la enseñanza, 

muestra perfectamente lo que los autores dijeron en sus análisis. Señalando que el material 

disponible muchas veces por poco a poco no se trabaja satisfactoriamente haciendo que el 

estudiante tenga un mayor rendimiento en su adquisición en pronunciación. 

De esta manera está claro que los libros de texto a producir, deben dar un mayor énfasis 

a la enseñanza de la pronunciación, trayendo más actividades de fijación como una mayor 

práctica de la oralidad, trabajando la percepción del estudiante capturando la pronunciación que 

crea oralmente con una mayor facilidad de percibir los sonidos durante la pronunciación de las 

personas durante una conversación y también haciendo que desarrolle su práctica oral del 

lenguaje. 
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Los estudios de la fonética y de la fonologia es importante pués son dos ciencias 

fundamentales para la enseñaza de uma língua. Sin estos estudios conjutos de estas dos ciencias 

no tenia como desarrollar la comunicación oral entre hablantes desta lengua. 
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ENSINO FUNDAMENTAL: NARRATIVAS DE FORMAÇÃO 
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Maria das Graças de Oliveira Pereira 
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RESUMO 

 
A elaboração do presente artigo se deu perante a formação docente no curso de licenciatura em letras 

(português), na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN campus Central (Mossoró – 

RN). Através dos estudos e análises textuais perante o campo da Fonética e Fonologia, e com base nos 

preceitos que lhes abordam, foi assim elaborado. O artigo tem como objetivo abordar e contextualizar 

as dificuldades dos alunos do ensino fundamental perante a fala e escrita, assim como também suas 

relações entre fala e escrita; como também analisar as vertentes dos seus respectivos docentes no que se 

trata de suas dificuldades perante o campo de estudo abordado. O artigo é norteador, pois o mesmo se 

insere nos aspectos ao tocante da fala, ao mesmo tempo comtemplando todas as áreas que compõe a 

mesma, signos-linguísticos, sociolinguística, linguagem e pedagógico. A narrativa é autobiográfica, que 

segundo (JOSSO, 2010) a mesma se concretiza a partir do princípio da formação acadêmica, onde se é 

vivenciado e contextualizado a prática docente. A metodologia é qualitativa, pois é entendido como 

aquele que se ocupa do nível subjetivo e relacional da realidade social, tratado por meio da história, do 

universo, dos significados, dos motivos, das crenças, dos valores e das atitudes dos atores sociais 

(MINAYO, 2013). E é por esse viés e/ou perspectiva que, nos inserimos como atores sociais, em busca 

da compreensão reflexiva, do saber docente e discente vivenciados e/ou contextualizados no meio 

acadêmico-social; obtendo assim um resultado satisfatório sobre a temática abordada no presente 

trabalho.   

 

Palavras-chave: Ensino. Narrativas. Fonética e Fonologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é resultado de nossas análises e estudos, orientado no âmbito 

acadêmico da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no Campus Central de 

Mossoró. Sua criação parte dos princípios que englobam a formação de profissionais da 

educação, dando ênfase com base nas respectivas vivencias em sala de aula, perante as 

dificuldades dentro de sala de aula no tocante a fala e escrita. 

E para a constituição dos dados, contamos com a participação em nossas análises, os 

professores(as) da rede municipal de ensino fundamental I da cidade de Felipe Guerra – RN. A 

análise foi realizada de forma qualitativa, na qual nos utilizamos da metodologia (auto) 

biográfica, apoiado em Josso (2010), que discute e relaciona a utilização da pesquisa perante a 

formação acadêmica. O trabalho visa salientar e discutir as problemáticas existentes na 
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formação de crianças do ensino fundamental, assim como também os obstáculos em que, elas 

e seus respectivos professores tendem a encontrar perante sua fase inicial acadêmica.  

O artigo foi desenvolvido na finalidade de, através de todo o contexto abordado, 

caracterizar e de certa forma procurar a compreensão dos aspectos da Fala e Escrita no âmbito 

que permeia a Fonética e Fonologia, assim como também as suas particularidades e dificuldades 

encontradas na formação inicial do ensino fundamental. 

A pesquisa é qualitativa, na qual nos utilizamos da metodologia (auto) biográfica que 

nos possibilita uma pesquisa mais adequada e reflexiva com o nosso cotidiano acadêmico, por 

tanto fazemos uso da mesma. Os materiais e métodos se inserem a metodologia abordada, mas 

de forma concreta encontram-se subdividido na seguinte colaboração: Análise do contexto 

acadêmico  

 

2 CONTEXTO REFERENCIAL 

 

O trabalho se desenvolve a partir de três pontos que o caracteriza e intitula, que aqui 

serão explanados em tópicos de forma isolada, mas que contextualizam suas ligações, 

apresentando de forma clara e sucinta a especificidade de cada tópico. 

 

2.2 Fonética e Fonologia 

 

A fonética por sua vez tem como característica, fornecer uma descrição física, 

fisiológica e psicocognitiva dos sons da língua. Enquanto os estudos que abordam os fonemas 

da língua e de suas variantes livres e contextuais relacionam-se aos estudos linguísticos que 

compete à fonologia. É bem verdade que não se pode contextualizar tais estudos de forma 

isolada, pois ambas se completam de forma a caracterizar e/ou significar os estudos dos sons, 

da língua de um modo geral. A fonética é uma ciência de suma importância e relevância para a 

compreensão dos estudos linguísticos e da fala. Segundo Crystal (1988, p. 112), a unidade de 

estudo da fonética é o som, que é o fone “menor segmento discreto perceptível de som em uma 

corrente da fala”. De tal modo que, podemos afirmar que a fonética está totalmente presente em 

nosso cotidiano, seja ao falar ou até mesmo em um simples gemido ou sussurro. 

Estudar a fonologia sem contextualizar a fonética é algo realmente impossível, já que 

ambas tem o mesmo objeto de estudo que é o som. Apesar de que em perspectivas diferentes, 

ou seja uma complementa a outra, relacionando teoria e prática. Segundo Lyons (1987, p.71), 

a fonologia é “uma das partes do estudo e da descrição dos sistemas linguísticos”. Ou seja, para 
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diferenciar um de outro, basta compreender que a fonética estuda os sons produzidos pelo 

aparelho fonador humano que exercem papel na língua, enquanto a fonologia aborda o sistema 

linguístico inerente a esse meio fônico. 

Desta forma também é possível nos depararmos com especificidades diferentes, 

relacionadas obviamente a contextos diferentes, um caso a ser pensado e repensado de forma 

reflexiva aos estudos fonéticos e fonológicos que se inserem ao ensino e aprendizagem de 

crianças e adolescentes. Ou seja, é preciso uma interação ativa e eficaz na aplicação deste 

conhecimento, de forma que venha contribuir para o efetivo saber acadêmico-social.  

 

2.3 Contextualização da fala e escrita no Ensino Fundamental 

 

A princípio, devemos ter ciência de que, existe todo um contexto perante a fala que ao 

mesmo tempo se reflete na escrita. Nesse caso, é indispensável os aspectos sociais, culturais e 

regionais de cada falante, pois a língua de acordo com (SAUSSURE, 1969), “é um sistema de 

valores sociais”. No caso da fala, ele a considerada um ato individual, com influência de outros 

fatores além dos linguísticos. Desta forma, é possível contextualizar a fala e escrita no âmbito 

acadêmico como atos individuais, nos quais devem se levar em conta as peculiaridades de cada 

indivíduo (aluno), e de que, cada um tem o seu tempo perante as circunstancias sejam elas 

sociais ou fisiológicas.  

Ainda de acordo com Cagliari (1993): 

 

Se a escola tem por objetivo ensinar como a língua funciona, deve incentivar 

a fala e mostrar como ela funciona. Na verdade, uma língua vive na fala das 

pessoas e só aí se realiza plenamente. A escrita preserva uma língua como 

um objeto inanimado, fossilizado. A vida de uma língua está na fala.” 

(CAGLIARI, 1993). 

 

Assim como a língua está inserida na fala; a fala se insere na escrita, onde em sua 

maioria não é compreendida, pois a escrita é transcrição do que se compreende pela fala, algo 

que muitas das vezes é vista ou determinada como algo “certo” e “errado”, mas a final, o que 

seria “certo” ou “errado”? Uma situação que nos exigirá uma aprofundamento mais preciso a 

questão.  

 

2.4 Narrativas de Formação 

 

Josso (2010) salienta que “a mesma se concretiza a partir do princípio da formação 

acadêmica, onde se é vivenciado e contextualizado a prática docente”. De acordo com Passeggi 
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(2014) “a reflexividade autobiográfica objetiva-se como uma disposição humana para refletir 

sobre si e as experiências vividas, defendendo a importância de ouvir as crianças para melhor 

compreender os sentidos que atribuem ao que vivenciam na escola”.  

É a partir desse viés, que as narrativas de formação se inserem, pois é através do ato de 

nos reconhecermos como “autores” de nossa formação acadêmica e social vivenciadas no 

âmbito acadêmico a qual estamos inseridos que, podemos nos transpor além do que é 

conhecido, já que o saber se constitui em um ato de renovação do conhecimento. No tocante a 

formação, é preciso refletirmos sobre as deveras situações que estamos sujeitos, e compreende-

las não como barreiras impostas e insuperáveis, mas como alicerce de conhecimento e 

desenvolvimento social, acadêmico ou até mesmo pessoal. 

 

3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA 

 

Agradecer primordialmente a Deus por me conceder a vida e o privilégio de alcançar 

um sonho. A minha família a qual para mim é o alicerce motivador e edificador da busca por 

uma formação, a mesma de qualidade e excelência, em especial meus filhos, pilares do meu 

esforço continuo e insistente. Grato a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 

Mossoró, Campus Central, por propiciar-me uma graduação que é referência no estado, e pelos 

profissionais aos quais honram sua formação, honram a sua classe com coerência, ética e 

respeito a Universidade, aos alunos e a sociedade de um modo geral. 

Aqui quero externar minha gratidão a Escola Municipal da Cidade de Felipe Guerra-

RN, a secretaria de educação da mesma, pelo carisma e o prazer em sempre atender os 

graduandos com toda satisfação do mundo.   

Aos técnicos administrativos e terceirizados da Universidade, que sempre se mostraram 

atenciosos, tornando a estadia na graduação mais calorosa. Agradecer a minha turma do atual 

6º período, que em sua maioria sempre me apoio em minhas iniciativas e perspectivas de ensino; 

aos meus colegas de outras faculdades como pedagogia e matemática que sempre me deram 

total apoio, a esses meus Amigos do peito. 

E não menos importante, mas aqui quero fechar com chave de ouro, os meus sinceros e 

mais calorosos agradecimentos, a minha Professora e Orientadora Ma. Maria das Graças de 

Oliveira Pereira, por acreditar em mim e me incentivar a sempre ir além; por ensinar-me a 

ultrapassar os meus limites e abrir em mim uma visão digamos “Holística” do que é ser um 

verdadeiro profissional da educação; por corroborar em meu crescimento acadêmico e social, 

enfim, sem palavras para me expressar, tão somente meu Muito Obrigado! 



 

 

P
ág

in
a4

3
7

 

Aqui encerro meus agradecimentos a você leitor-pesquisador, que nessa jornada infinda, 

busca sempre novas metodologias, novas concepções de ensino. Parafraseando com o nosso 

estimado e excelentíssimo Paulo Freire, “Se a educação não pode mudar o mundo, tão pouco o 

mesmo poderá sem a mesma”. Eis que vos digo, “Se a busca pelo conhecimento não se dar-te 

a pela sua procura, e de modo reflexiva. Tão pouco se pode haver concepções que a definam” 

(LEITE, 2019).  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com base nas respectivas analises e abordagens feitas perante a nossa formação como 

futuros docentes, é conclusivo quê, de fato devemos nos respaldar em métodos e metodologias 

que possam vislumbrar o conhecimento de nossos alunos, para que se possa obter uma 

compreensão e assimilação do conteúdo abordado em sala de aula. É preciso se munir de 

estratégias que fundamentem o contexto da disciplina ministrada, mas de forma lúdica, coesa e 

compreensiva pelas crianças, pois sabemos que ambas compreendem e assimilam mais do que 

possamos descrever. 

É preciso salientar que, se faz necessária a atribuição e concepção de novos métodos de 

ensino, para que se haja uma compreensão mais eficaz e satisfatória no ensino e aprendizagem 

da criança em seu estado inicial acadêmico. De acordo com Lima (2012, p. 56) “É no efetivo 

exercício da profissão que se aprende e se constroem as especificidades do trabalho docente”. 

E é através desta perspectiva que nos engajamos durante nossa formação enquanto 

licenciandos no curso de letras português. De fato nos deparamos com situações e problemáticas 

de diversos viés, mas se não fora as mesmas, de que nos serviria o exercício de tal profissão se 

a mesma é constituinte da pesquisa, ensino e extensão; ciência na qual se renova e se reescreve 

a cada dia, hora e até mesmo segundos. 

Perante as nossas discussões sobre a problemática analisada, e a pesquisa de campo 

realizada na escola municipal da cidade de Felipe Guerra – RN; podemos depreender que, é 

indiscutível que, ao formular objetivos para os alunos, o professor considere em primeiro lugar, 

que nem todas as crianças têm os mesmos interesses ou habilidades, nem aprendem da mesma 

maneira, o que exige uma atenção especial, por parte da equipe pedagógica, para que todos 

possam se integrar no processo de aprender. E é nesse processo de ensino e aprendizagem que 

devemos cada vez mais buscar de forma continuam, uma perspectiva de forma que venha 

atender e integrar tal processo de maneira mais clara e coesa, de modo mais sutil e compreensivo 

pelos alunos e toda classe acadêmica. 
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Desta feita, podemos concluir que é de suma importância a relação professor-aluno, e 

de que é preciso e se necessário uma interação mais reflexiva e efetiva no processo ensino-

aprendizagem. Sendo de grande valor a participação mútua do corpo acadêmico como um todo. 

O que se faz notável perceber a necessidade de pesquisas na área no intuito que possa 

além de averiguar, refletir sobre a fonética e fonologia em um contexto de ensino e 

aprendizagem em que se é conduzido para praticar a fala a escrita no ensino fundamental, uma 

vez que estes contribuem para a eficácia do processo de formação e amadurecimento do leitor. 
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RESUMO 

 
A educação sempre é palco de mudanças e renovação. Com isso a partir de discussões envolvendo a 

Base Nacional Comum Curricular esse breve trabalho desenvolve reflexão sobre os gêneros orais na 

educação. Logo, esse trabalho tem por objetivo apresentar os gêneros orais e sua importante relação com 

a língua portuguesa e a educação básica inserida na nova BNCC. Já a metodologia utilizada é qualitativa 

e apoia-se na revisão da literatura ao basear-se em obras produzidas sobre a temática em destaque bem 

como aportes legais a exemplo da BNCC. 
 
Palavras-chave: BNCC. Língua Portuguesa. Gêneros Orais. Educação Básica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação brasileira ao longo do tempo passou por grandes transformações e essas são 

também o resultado de documentos que norteiam a educação brasileira.   

Após a importante aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), em 1996, foi à vez do desenvolvimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 

que trazem uma série de objetivos e temas a serem debatidos. O documento trouxe grande 

incremento ao currículo mediante temas específicos a cada disciplina e ainda temas transversais 

que perpassam todas elas. Deve-se levar em conta também que os Parâmetros norteiam o 

ensino, organiza o conteúdo das disciplinas, expõem os objetivos de aprendizagem. 

Apesar das transformações que também afetaram a educação, o Brasil continua sem um 

currículo definido e unificado para todo o país. O MEC começou a desenvolver o projeto, que 

contou com a participação da sociedade, especialistas que contribuíram com o desenvolvimento 

do material. Com vistas ao desenvolvimento de um documento que irá direcionar discussões 

sobre um currículo nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). (BRASIL, 

2017). 

Esse importante documento que norteará o Currículo Nacional, trata de todas as 

disciplinas, dentre elas Língua Portuguesa, apresentando um novo fazer educacional para a 
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educação básica brasileira, uma vez que possibilita a contextualização da nova realidade da 

educação brasileira no ambiente escolar.   

Logo, esse trabalho se faz importante por apresentar a BNCC como uma discussão atual 

dentro da educação brasileira dando destaque para os gêneros orais dentro da Língua 

Portuguesa.  

Diante do exposto, este artigo objetiva apresentar os gêneros orais e sua importante 

relação com a língua portuguesa e a educação básica inserida na nova BNCC.  

A metodologia utilizada é qualitativa e apoia-se na revisão da literatura ao basear-se em 

obras produzidas sobre a temática em destaque bem como aportes legais a exemplo da BNCC. 

 

2 A BNCC E A LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A BNCC é um instrumento que objetiva orientar o que é ensinado nas escolas, 

compreendendo todas as etapas de educação básica, norteando desde o ensino infantil até o 

ensino médio. Ademais, essa formulação busca estabelecer objetivos de aprendizagem de cada 

etapa de formação, e não apenas se limitando a representar o currículo específico de cada escola, 

e sim abranger os ideais de aprendizagem, a partir da consideração da metodologia adequada 

para cada escola, permeando suas diferenças regionais e sociais (SILVA et al., 2001). 

Assim, a BNCC busca exemplificar de maneira mais branda o que é repassado nas 

escolas, com o intuito de cumprir objetivos traçados desde o ensino infantil até o ensino médio, 

corroborando na solução de problemas existentes mediante uma metodologia adotada. 

Destarte, a BNCC busca nortear os currículos dos sistemas de todas as escolas públicas 

e privadas em todo o território nacional, a fim de desenvolver conhecimentos, competências e 

habilidades que se espera que todos os estudantes fortaleçam ao longo de seu período estudantil. 

Assim, esse documento instrui a educação brasileira para uma formação humana integral, e para 

a formação de uma sociedade mais justa, equânime, democrática e inclusiva (TRICHES; 

ARANDA, 2016). 

Dessa forma, os instrumentos utilizados para que se possa ter uma formação igualitária, 

são rebuscadas mediante um norteamento contidas na BNCC com o intuito de colaborar para 

uma educação integral. 

As obras precisam exercer qualidade de ensino e cumprir todos os requisitos legais e 

curriculares, para a educação do ensino médico. Esse conjunto de critérios garante toda a 

descrição do edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). As garantias teóricas-

metodológicas e a qualidade gráfica do material que compreendam as áreas do ensino médio. 
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É nessa perspectiva, que o docente se ampara na escolha de avaliar e contemplar os requisitos 

que lhes são impostos (TRICHES; ARANDA, 2016). 

Mediante os cinco eixos, que são: apropriação do sistema de escrita 

alfabético/ortográfico e de tecnologias da escrita, oralidade, leitura, escrita e analise linguística; 

para a língua portuguesa é necessário ver essa inter-relação que as obras mantêm na formação 

do ensino-aprendizagem.  

A oralidade, por sua vez, traz a produção de textos orais e expõe a arte de falar em 

público (GOMES; SANTOS, 2018). 

Sabendo-se que todos os eixos são de suma importância para a escolha de cada 

coletânea, cabe ao professor optar por uma escolha que compreenda todos os critérios para que 

possa ser subsidiada para melhor ser aprovado a sua escolha e que lhe garante um ensino de 

boa qualidade mediante seus autores.  

Em sala de aula, escolhendo trabalho com eixo de produção textual. Cabe a 

compreensão de escolher autores que tragam a abordagem dos requisitos exigidos pelo guia. 

Em prática, analisando a obra escolhida da produção texto, faz-se necessário explorar a prática 

da escrita, analisando a dificuldade expressada por eles, a partir do conhecimento da leitura e 

da escrita que são pontos incontestáveis para que o indivíduo exerça o seu papel da inclusão na 

sociedade (TRICHES; ARANDA, 2016) 

Observando que a escola tem a responsabilidade de sistematizar esses conhecimentos, 

deixa claro que o professor de Língua Portuguesa traz como aquisição significativa a linguagem 

exercida por meio da produção textual, ao trazer a inserção do aluno no mundo letrado. 

(ROCHA; DA COSTA, 2016). 

A partir das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o professor 

independente de sua área deve utilizar o texto como instrumento de trabalho.  

O material que traz na sua abrangência metodológica critérios que são de suma 

importância para o docente, que tem o subsídio necessário par ao seu uso. Em sua dimensão, 

ele possibilita o professor ser guiado de forma coerente e conceitual, pois os objetivos que lhes 

são propostos são de garantir o método adequado em suas atribuições interdisciplinares, que 

estão exercidas nas escolas, a qualificar as atividades que complementam o processo contínuo 

do ensino-aprendizagem (GOMES; SANTOS, 2018). 

A BNCC (BRASIL, 2017) traz em sua organização as competências gerais que 

estruturam a sua base, através de uma proposição piramidal, quais sejam, em ordem 

decrescente: (I) habilidades; (II) objetivos de conhecimento; (III) unidades temáticas; (IV) 
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competências específicas dos componentes curriculares; (V) competências específicas das áreas 

de conhecimento; (VI) competências gerais da base nacional comum curricular.  

A partir do proposto no documento na BNCC (BRASIL, 2017), a base traz as dez 

competências gerais que potencializam e mantêm influências no que diz respeito às intenções 

pedagógicas. O que sustenta, pois, a BNCC (BRASIL, 2017) são as competências gerais de 

propostas que desde a educação integral prevê a garantia do desenvolvimento dos sujeitos, 

trabalhando suas dimensões.  

A intelectualidade que leva o indivíduo a desfrutar a sua capacidade cognitiva e a 

realizar a sua inteligência em diversas formas de expressão de persuadir na transformação e 

interação psicossocial. 

Na Língua Portuguesa houve inúmeras mudanças na sua forma gramatical, que foram 

inseridas nas práticas de linguagem, como a semiótica, que nos PCN organizou-se a disciplina 

em três grandes blocos de conteúdo, quais sejam, a língua oral, a escrita e a análise e reflexão 

sobre a língua. 

O novo documento da BNCC estrutura essa proposta de organização de habilidade e 

agrupamento em quatro práticas de linguagem: (a) leitura e produção de textos; (b) oralidade; 

(c) análise linguística. Outra notável transformação que a BNCC propõe em cada eixo um 

quadro que explicita o relacionamento, as práticas e a reflexão. Nesse ínterim, o professor 

disponibiliza de forma sistemática a atuação de cada eixo correspondente ao que vai ser 

trabalhado em sala de aula. Através dessa perspectiva, o documento depreende uma abordagem 

de como pode ser feita a descrição e a reflexão da língua (GOMES; SANTOS, 2018). 

Importante também pontuar que a interação do uso da gramática em relação aos PCN, 

descreve alguns pontos a cada ano e tem a necessidade de trabalhar os conteúdos gramaticais 

trazendo como proposta a compreensão de seu funcionamento, como conteúdo obrigatório e 

fundamental na formação dos envolvidos no processo didático disciplinar das instituições de 

ensino, objetivando métodos eficientes no desenvolvimento e aquisição de habilidades 

cognitivas e de interação entre os diversos envolvidos nessa conjuntura multidisciplinar.  

 

3 OS GÊNEROS ORAIS E A SALA DE AULAS 

 

Na sociedade em que vivemos a expressão oral é bastante valorizada sendo fator de 

destaque, e decisivo, para o sucesso profissional, no entanto, ao longo dos anos foi priorizado 

o ensino dos gêneros textuais na modalidade escrita como já aponta a BNCC (BRASIL, 2017).  
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A BNCC (BRASIL, 2017) traz um enfoque ao trabalho com a oralidade na aula de 

português, (sem prescindir da importância da aprendizagem da escrita),  baseado na concepção 

de língua como interação, distribuídos entre os eixos que cobrem as práticas de linguagem 

verbal: 1) práticas da vida cotidiana; 2) práticas artístico-culturais; 3) práticas político-cidadãs; 

4) práticas investigativas; 5) práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação; e 

6) práticas do mundo do trabalho (exclusivamente no ensino médio). 

De acordo com Dolz e Schneuwly (2004), os gêneros textuais são mega instrumentos 

no desenvolvimento das habilidades dos alunos, com destaque especial para os gêneros textuais 

orais, os que eles desenvolvem ainda antes da idade escolar.  

Com efeito, os gêneros textuais orais se apresentam como uma oportunidade 

educacional mesmo fora desse ambiente por apresentar grande versatilidade.  

Marcuschi (2001, p. 25) assevera que “[...] a oralidade seria uma prática social que se 

apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais que vão desde o mais informal ao mais 

formal, nos mais variados contextos de uso”. A BNCC afirma que a oralidade compreende as 

práticas de linguagem que envolvem a aula dialogada, web conferência, mensagens gravadas, 

jingle, seminários, debates, programas de rádio, declamação de poemas, peças teatrais, 

apresentação de cantigas e canções, contações de histórias, vídeos, podcastas. A oralização dos 

textos também estão relacionadas.   

A oralidade, conforme Dolz e Schneuwly (2010), está relacionado a três perspectivas 

que são: oral – que se refere a boca ou tudo que é transmitido por ela. Expressão oral – a 

expressão por meio da fala e tradição oral – conhecimentos transmitidos da boca ao ouvido. Em 

se tratando dos gêneros orais pode-se dizer que há dois tipos: atividades de linguagem realizadas 

oralmente e atividades que combinam oralidade e escrita. 

Sabendo disso, a BNCC define como o tratamento das práticas orais são compreendidas, 

delimitando as condições de produzir o texto oral, as compreensões do texto orais, a 

compreensão do texto oral, produção de textos orais e a Compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a 

gêneros diversos. 

Assim, cabe ao professor de língua portuguesa valorizar em sua prática docente as 

diversas formas de desenvolver os gêneros orais tendo em mente que estes se desenvolvem 

naturalmente nos contextos informais do dia a dia e que a escola pode apoderar-se das muitas 

potencialidades que um gênero textual como esse pode oferecer.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Discutir sobre educação e seus aportes, sempre apresenta terreno fértil para acalorados 

debates, esses tentem a fazer fluir de forma mais direta os interesses, vontades e ate mesmo 

opiniões diversas para uma educação verdadeiramente proficiente.  

Nesse contexto, a oralidade se destaca no campo da aprendizagem pois é de grande 

relevância concernentemente ao fato de ser possível a ser trabalhado em sala de aula de forma 

mais ampla. Nesse sentido, observa-se que existe uma série de possibilidades pelas quais a 

oralidade pode ser inserida na esfera educacional, seja na construção de conhecimentos seja na 

forma de se expressar perante a sociedade, bem como no desenvolvimento de habilidades 

artísticas dos aprendizes. A procedência na análise da oralidade na sala de aula torna-se, assim, 

uma contribuição eficaz e instigante, permitindo também um incentivo ao senso crítico de 

professores e alunos em um contexto amplo. 

Com efeito, para a Língua Portuguesa, os gêneros orais são de suma importância no 

contexto de aprendizagem e a BNCC tem um espaço especial para essa especificidade do 

âmbito da aprendizagem ao nortear a formulação dos novos currículos. 

A BNCC aponta um eixo de aprendizagem específico para a oralidade, valorizando um 

aspecto nem sempre lembrado pela literatura acadêmica a partir da interação com diversos eixos 

temáticos. 

Assim, a oralidade ganha destaque enquanto oportunidade de ensino, enquanto gênero 

textual, que pode também ser combinada com a escrita demonstrando versatilidade no fazer e 

na conjuntura multidisciplinar.  
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RESUMO 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é, grosso modo, um documento que busca nortear o ensino 

nas escolas brasileiras, abarcando todas as fases da educação básica. Considerando que o livro didático, 

ainda, caracteriza-se como um dos recursos metodológicos mais utilizados pelo professor no 

desenvolvimento das aulas, incluindo, as de História, o presente artigo objetiva analisar, à luz do referido 

documento, o livro concernente a essa disciplina. Ele pertence a coleção “Ligamundo”, direcionado ao 

1º ano do Ensino Fundamental e está sendo utilizado na Escola “Céu Azul”, localizada no município de 

São Francisco do Oeste/RN. Para auxiliar no processo de análise foi aplicado um questionário contendo 

sete questões de cunho qualitativo dissertativo correspondente a visão do professor sobre o ensino de 

História, bem como acerca do respectivo material e do seu perfil profissional. Nossos resultados 

apontam que o livro “Ligamundo” se caracteriza satisfatório para o Ensino de História, seja ao que 

concerne os conteúdos, as atividade e a sua estrutura, ademais isso pode-se ratificar nas palavras do 

docente. Outro fato que precisa ser destacado dessa seção é a importância dada pelo professor 

colaborador aos estudos da disciplina de História desde as séries iniciais da Educação Básica. Portanto, 

essa pesquisa se mostrar de grande relevância para educadores de modo geral, pois traz apontamentos a 

respeito de um assunto atual – BNCC –, e de um que já desenvolveu-se muitos trabalhos – livro didático 

–, entretanto, ainda hoje se mostra necessário.  

 

Palavras-chave: História. Livro didático. BNCC. Ensino.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de História caracteriza-se como um propulsor para a construção da noção de 

tempo e identidade, de modo que essa última se constitui a partir dos costumes, valores e 

crenças estabelecidas por determinada sociedade. Em consonância com a referida afirmação 

este artigo analisa o livro didático “Ligamundo”, escrito pelos autores Alexandre Alves e 

Letícia Fagundes de Oliveira, publicado pela editora Saraiva no ano 2017. Ele está voltado para 

o 1º ano do Ensino Fundamental e vem sendo utilizado pela escola “Céu Azul”, situada no 

município de São Francisco do Oeste/RN. 

Apoiamo-nos, assim, no que propõe a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

a disciplina supracitada, tratando-se de um documento que também teve sua última versão no 
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ano de 2017. Ele apresenta, em linhas gerais, o que os alunos das escolas públicas e privadas 

brasileiras devem aprender a cada ano. 

Para subsidiar a análise do livro didático, realizamos a aplicação de um questionário 

contendo 7 perguntas abertas de cunho qualitativo dissertativo com um professor que dele faz 

uso, buscando entender a sua percepção sobre o ensino de História e a respeito do recurso 

metodológico em questão, além do seu perfil profissional. 

Buscamos corroborar, portanto, para o debate das problematizações atuais que estão 

ligadas à perda da identidade e da memória, tornando de extrema importância o ensino de 

História para a nova geração que está vivendo às margens de um presente contínuo, deixando, 

em alguns casos, esquecido o modo de viver de seus antepassados, podendo assim perder a 

conexão do passado com o presente, modificando toda a história de uma nação.  

Justifica-se, ainda, pela importância de propormos um diálogo entre o livro didático de 

História e o que sugere a BNCC para a disciplina, haja vista que o primeiro é um material 

empregado pelos professores no processo de ensino e aprendizagem desde muito tempo, e o 

segundo é um documento considerado novo. Para além disso, é de grande relevância para nós, 

enquanto futuros educadores, conhecermos e analisarmos a partir da coleta de dados o referido 

recurso metodológico e o documento que, em tese, deve contribuir para o desenvolvimento do 

aluno, seja social ou intelectualmente falando. 

A realização desta pesquisa se deu como pré-requisito do componente curricular Ensino 

de História, do quinto período de Pedagogia e foi orientado pela Professora Ma. Francisca Aline 

Micaelly da Silva Dias. Para isso, fez-se necessário a leitura do nosso corpus – o livro didático 

–, da BNCC, assim como de estudos bibliográficos complementares, a saber: Alves e Oliveira 

(2017), Bittencourt (2011), Berutti e Marques (2009), Schmidt, Barca e Martins (2010). 

Este artigo está dividido em quatro sessões: a presente introdução, que corresponde à 

apresentação dos nossos objetivos, a justificativa e o corpus a ser analisado; a fundamentação 

teórica que aborda as compreensões acerca do que é “história”, BNCC e o que ela propõe para 

a disciplina; à análise do livro didático “Ligamundo” e do questionário do professor 

colaborador; e por fim, a conclusão que evidencia os resultados obtidos. 

 

2 O ENSINO DE HISTÓRIA E O QUE PROPÕE A BNCC  

 

Vale destacar, a princípio, que a busca pela compreensão do que é “história” perpassa 

civilizações, talvez por ter vários significados, surgindo sempre novos, torna-se múltiplo o seu 

entendimento. Por essa razão a definição do respectivo vocábulo varia de pessoa para pessoa, 
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assim como sua utilidade em determinado contexto. Berutti (2009) corrobora desse pensamento 

ao elencar a palavra história em três concepções: a primeira como uma disciplina, a segunda 

como matéria prima utilizada pelo historiador para realizar as suas pesquisas, e a terceira como 

uma forma de narrar os fatos. 

É de nosso interesse somente aquela que estabelece a história enquanto um componente 

curricular, logo para efeito de distinção escreveremos seu nome com a letra inicial maiúscula. 

Segundo o autor supracitado “[...] a História disciplinar diferencia-se de outros tipos de história, 

porque apresenta técnicas e métodos próprios [...]” (BERUTTI, 2009, p. 13), além de saberes 

específicos que contribuem não apenas para a compreensão dos acontecimentos em 

determinadas épocas, mas para que nos apropriemos deles, entendendo nossa origem e 

formação socioideológica. 

Foi ao longo do século XIX que a disciplina de História ganhou parâmetros que a 

fundamentam como ciência, limitando o seu objeto de estudo, isto é, a própria história 

observada e investigada a partir de fontes documentais, livros, imagens, registros orais, dentre 

outros instrumentos, buscando entender o passado e o presente. Nesse sentido, o conhecimento 

histórico ajuda ao homem a entender a sua construção identitária, as transformações ocorridas 

no decorrer do tempo, assim como a influência das ações de cada povo nesse processo.  

Por esse motivo, faz-se tão importante ensinar/estudar História na sala de aula, pois é a 

partir dessa vivência que se oportuniza ao indivíduo interpretar, questionar, criar e recriar as 

informações que podem gerar mudanças no seu modo de vida ou, até mesmo, da humanidade.     

Assim como as outras disciplinas, a de História também necessita de uma sistematização 

para que se saiba o que e como trabalhar, é claro adequando as particularidades do alunado. A 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem essa função, caracterizando-se como um 

documento normativo do ano de 2017 que propõe conhecimentos, competências e habilidades 

a serem desenvolvidas pelos estudantes de escolas públicas e privadas ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica.  

No que diz respeito à disciplina de História, eixo dessa perquisição, a BNCC expõe 

quadros que a regulamenta. Observemos aquele concernente ao 1º ano do Ensino Fundamental: 

 

 

 

Imagem 01: Unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades para o ensino de 

História 
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Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC)     

 

O quadro acima está dividido em duas unidades temáticas: (i) “Mundo pessoal: meu 

lugar no mundo”, que contempla três objetos de conhecimento e quatro habilidades; e (ii) 

“Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo”, que compreende a mesma quantidade de 

objetos de conhecimento e habilidades que a unidade anteriormente apresentada. 

As unidades temáticas condizem ao grande conjunto de temas em que está organizado 

o conhecimento escolar de cada componente; os objetos de conhecimento são os conteúdos, os 

conceitos e os processos desenvolvidos nas habilidades em cada unidade; e, por fim, as 

habilidades – que possuem códigos de identificação –, as quais dizem respeito às aprendizagens 

essenciais esperadas para cada disciplina e ano. 

Em relação as competências específicas para a disciplina de História no Ensino 

Fundamental são explicitadas sete, dentre elas uma que traz como relevante para o aluno 

“[c]ompreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos 

de transformações e manutenção das estruturas sociais, políticas econômicas e culturais, bem 

como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica” (BNCC, 2017, p. 

400). Isso implica dizer, que as acepções de mundo divergem, por exemplo, do período Colonial 

para o Período Moderno e que não existe verdade absoluta, mas sim uma visão estabelecida 

pelo tempo, cultura e pensamento e, por isso, o professor tem que propiciar ao aluno esse olhar 

para que ele mesmo possa formular seu conhecimento e diferenciar “o Eu, do Outro e do Nós” 

presente nos diferentes cenários históricos e sociais. 

 

3 A FUNÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO NO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Seguindo o pensamento de Bittencourt (2011), vale destacar que os materiais didáticos 

são instrumentos de trabalho que dão suporte ao professor e ao aluno, neles estão mantidos toda 

uma relação de estudos que corroboram para um só propósito: servir de instrumento para o 
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ensino e a aprendizagem. Desse modo, o livro didático se encaixa como um dos recursos para 

a dinamização do conhecimento, assim como filmes, jornais, revistas, entre outros.  

Quanto à escolha dos referidos materiais, Bittencourt (2011, p. 299) evidencia que 

decorre: 

 

[...] de nossas concepções sobre o conhecimento, de como o aluno vai 

apreendê-lo e do tipo de formação que lhe estamos oferecendo. O método para 

a utilização dos diversos materiais didáticos decorre de tais concepções e não 

pode ser confundido com o simples domínio de determinadas técnicas para a 

obtenção de resultados satisfatórios. 

  

Portanto, essa seleção se dá através da capacidade de compreensão do professor a 

respeito do espaço escolar, da necessidade de aquisição dos conhecimentos e do entendimento 

dos alunos acerca dos conteúdos programados no livro. Em função disso, o professor deve 

participar ativamente do processo de escolha, já que o livro será usado como suporte da sua 

aula. 

Para Schmidt, Barca e Martins (2010, p. 109) “[t]odos os especialistas estão de acordo 

em que o livro didático é a ferramenta mais importante no ensino de história”, haja vista que 

ele se caracteriza como uma das principais formas de levar conteúdos, atividades e informações 

para os alunos, seja sobre investigações de uma determinada sociedade, seja no que concerne 

aos conceitos políticos, econômicos ou culturais. Mas, para isso, é necessário que esse material 

constitua algumas características que o classifique como bom (uso de imagens, tamanho da 

fonte satisfatória, pluralidade de experiências, formato claro), subsidiando uma construção de 

conhecimentos significativos para os educandos.  

Bittencourt (2011, p. 302) explica que “[j]untamente com essas dimensões técnicas e 

pedagógicas, o livro didático precisa ainda ser entendido como veículo de um sistema de 

valores, de ideologias [...]”. Portanto, não menos importante nesse processo é esclarecer aos 

discentes do porquê estudar História, de modo que consigam empregar os saberes construídos 

no seu dia a dia e possam responder seus questionamentos para entender os fatos e as 

conjunturas sociais a partir da disciplina.  

 

4 ANÁLISE DO LIVRO “LIGAMUNDO” NA PERSPECTIVA DA BNCC 

 

O livro didático em análise, “Ligamundo”, do 1º ano do Ensino Fundamental foi escrito 

pelos autores Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira, sendo lançado pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNDL), buscando atender aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. 
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O PNDL é responsável por avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas, bem como 

literárias para as escolas públicas brasileiras de forma sistemática, regular e gratuita.  

A partir de uma avaliação global do livro em pauta, observamos que ele é composto por 

quatro (04) unidades, que trazem, grosso modo, aspectos para trabalhar o autoconhecimento a 

partir das relações familiares, o ambiente escolar de diferentes povos e em outras épocas, os 

tipos de brincadeiras, festas e tradições, além das invenções e transformações na sociedade.  

Em relação ao que propõe a BNCC, mais precisamente, a primeira unidade temática 

podemos observar que ela está presente no referido livro, seja a partir de textos ou de pesquisas, 

em ambos os casos há imagens para auxiliar no entendimento do assunto. Vejamos a seguir um 

exemplo: 

 

Imagem 02: memória de família 

 
Fonte: livro didático “Ligamundo” 

 

Esta é uma pesquisa sugerida na página 21 do respectivo livro que objetiva o resgate da 

história de vida dos alunos. Eles atuam como investigadores, recolhendo depoimentos, 

documentos, fotos e objetos que fizeram parte de sua trajetória. Um ponto merecedor de 
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destaque diz respeito ao fato de que essa atividade ajuda a estabelecer uma relação entre a 

criança e sua família, um momento de conversa que nem sempre é constante nos dias atuais.  

Possibilita trazer à tona as lembranças, por exemplo, de seus avós, pais e tios, 

entendendo a maneira como cresceu e, consequentemente, suas raízes. É a partir disso que o 

indivíduo começa a formar sua identidade, gosto, opinião, crença, dentre outros aspectos que 

constituem o ser humano.  

Se levarmos em consideração o último ponto exposto na imagem perceberemos que a 

pesquisa recomenda uma socialização sobre as informações obtidas, assim, cada aluno 

conhecerá as descobertas feitas pelos colegas, oportunizando o diálogo acerca das diferenças e 

incentivando o respeito. Portanto, ela contempla as habilidades cujos códigos são (EF01HI01) 

e (EF01HI02) presentes na BNCC.  

Outra habilidade que constatamos no livro pertencente a primeira unidade temática é a 

de “[d]escrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionadas à família, à escola 

e à comunidade” (BNCC, 2017, p. 405) a partir do texto abaixo, que consta na página 15:  

 

Imagem 03: conhecendo meu papel na família 

 
Fonte: livro didático “Ligamundo” 

 

Embora os autores traga, além do texto, um questionamento sobre a função da criança 

na família, acreditamos que esse assunto poderia ter sido mais explorado em virtude de sua 

relevância. Ademais, nesse ponto não trata das entidades escola e comunidade para que o 

estudante entenda seus direitos e deveres nos respectivos espaços.  

Quando reflete sobre o âmbito escolar, o livro didático engloba os temas: quais dias da 

semana é frequentado pelos alunos, os profissionais que o compõe, a escola do povo Ticuna e 
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de outros tempos, bem como a própria sala de aula. Cumpre ressaltar que ele faz uso de 

diferentes gêneros textuais para trabalhar essas e outras questões, por exemplo, a música “Dias 

da semana”, de Patati e Patatá, que além de introduzir um determinado conteúdo, desenvolve 

atividades rítmicas, movimentos corporais e ludicidade, aspectos pertinentes aos campos de 

experiências da BNCC.  

A passagem do tempo, passado e presente, é bastante discutida pelos autores na obra 

seja em relação às fases da vida, às brincadeiras, aos meios de transporte e comunicação. 

Observemos uma pintura que retrata esse segundo tópico:  

 

Imagem 04: pintura “Várias brincadeiras I”, de Ivan Cruz 

 
Fonte: livro didático “Ligamundo” 

    

Em uma de suas habilidades, a BNCC evidencia que o aluno deve “[i]dentificar 

semelhanças e diferenças entre jogos atuais e de outras épocas e lugares” (EF01HI05), incluso 

no segundo conteúdo temático – Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo. As 

brincadeiras/brinquedos representados nessa obra de arte não são atuais, mas sim antigas, pois 

uma das características do livro é incentivar os discentes a se divertir ao ar livre e a ter contato 

com as outras crianças em meio a uma sociedade movida a tecnologia, embora apresente 

também essa realidade. Em uma das sessões do “Ligamundo” ensina-se a produzir brinquedos 

com material reciclados: boneca de pano, bilboquês de sucata e trenzinho de madeira. 

Destaquemos por fim, uma das habilidades que acreditamos ser mais importante, na 

qual corresponde a identificação das diferentes conjunturas familiares existentes atualmente, 

haja vista, que o modelo estabelecido como “padrão” – pai, mãe e filho – não se caracteriza nos 

lares de muitas pessoas, por exemplo, várias crianças são criadas por avós, tios, 
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padrastos/madrastas, assim como pais ou mães do mesmo sexo. Portanto, apresentar essa 

pluralidade de formas de se construir uma família aos educandos serve para promover a empatia 

e o respeito a diversidade.  

Mais um ponto que embora não esteja relacionado com a BNCC, porém acreditamos 

como positivo no livro didático diz respeito ao uso de glossário para explicar os termos 

complexos ou incomuns ao repertório dos alunos com a finalidade de ampliar o vocabulário e 

facilitar a sua compreensão. Além disso, no final de cada unidade trabalhada o referido material 

metodológico contempla um quadro com perguntas sobre os conteúdos estudados para os 

discentes realizarem uma auto avaliação. A partir das respostas obtidas, o professor também 

saberá se conseguiu alcançar os objetivos proposto no processo de aprendizagem.  

O que podemos indicar como negativo, condiz ao pouco espaço destinado para as 

resoluções das questões das atividades, isto é, quando se desenvolvem os exercícios de escrita 

quase sempre necessita do auxílio do caderno. Logo, se levarmos em consideração a pouca 

idade dos educandos, eles não conseguem situar as perguntas contidas no livro e escrever suas 

respostas no caderno. 

 

5 PERSPECTIVA DO PROFESSOR SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA  

 

Para a consolidação deste trabalho, aplicamos um questionário com um professor 

ministrante da disciplina de história na Educação Básica, para o sigilo da pesquisa atribuímos 

um nome fictício para a escola, onde autodenominamos de “Céu Azul”, e também para não 

divulgarmos a respectiva identidade do participante utilizaremos a palavra Professor, sem 

explicitar o gênero feminino ou masculino, para nos remeter ao docente. 

Demonstraremos na primeira tabela o perfil profissional do Professor e o que o 

motivou para a escolha da sua profissão  

Quadro 01: Resposta da questão “1” e “3” 
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É válido destacar de início que no ano de ingresso à profissão e o modo como o professor 

começou a lecionar, como bem salientado pelo professor, o sistema vigente para a preparação 

de professo 

res era o Magistério. 

[q]uando da promulgação da Lei n. 5.692, de 1971, o antigo ensino primário 

e o ginásio foram reunidos e passaram a constituir o ensino de primeiro grau 

de 8 anos. Previu-se, ainda, a reorganização da segunda fase do ensino médio, 

ou colegial, de modo que todos os cursos oferecidos em nível de segundo grau 

fossem profissionalizantes. Isso implicou a eliminação do Ensino Normal 

Primário ou Complementar, que ainda existia como alternativa para a 

formação de professores em muitos estados brasileiros e na equiparação da 

Escola Normal (que passou a se chamar Habilitação Específica para o 

Magistério) (VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 49). 

 

Em suma, o aluno concluía o segundo grau que juntamente com a Habilitação Específica 

para o magistério (HEM) possuía habilitação para lecionar nas séries iniciais do primeiro grau. 

Porém o Professor pesquisador não possuía a capacitação necessária para atuar como professor, 

é perceptível a ausência de um sistema rigoroso no que corresponde a profissionalização dos 

que ensinavam, tendo em vista a exigência de poucos requisitos para a profissão, mesmo 

daqueles que ainda não estivessem chegado no período de formação, como também por partes 

dos superiores quanto aos requisitos de contratação. 

A completude de sua formação se deu a partir das suas experiências obtidas com o tempo 

de atuação, bem como sua prática em sala de aula, explicitado na resposta do Professor quando 

questionado sobre o que faz um bom professor de história e como o tempo/experiência 

contribuiu para a sua prática pedagógica. É possível analisar a partir da resposta que o professor 

possui uma visão clara e pertinente ao afirmar que não se faz necessário, somente, apresentar 

os fatos históricos, mas instigar nos alunos a criticidade sobre sua realidade e a importância do 

mesmo no fazer história, corroborando com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC ao 

enfatizar que  

 

Todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a experiência 

dos alunos e professores, tendo em vista a realidade social e o universo da 

comunidade escolar, bem como seus referenciais históricos, sociais e 

culturais. Ao promover a diversidade de análises e proposições, espera-se que 

os alunos construam as próprias interpretações, de forma fundamentada e 

rigorosa (BRASIL 2017, p. 401). 

 

O professor retrata ainda as mudanças ocasionadas pelo tempo de experiência na 

educação e o aprimoramento da didática para ensinar a disciplina, enfatizando a relevância de 
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mostrar de forma concreta materiais pertencentes à história para que o aprendizado ultrapasse 

o ideário da imaginação do aluno, levando-o a estabelecer uma correlação com o que foi 

estudado, e que de fato ocorreu e faz parte da realidade vivida atualmente. 

Quando questionada como ocorreu o processo de elaboração do plano pedagógico da 

disciplina, o professor apresenta que na Escola campo de pesquisa 

 

Quadro 2: Resposta da questão “6” 

 

Durante as transformações no campo educacional, um dos fatores de grande relevância 

é a nova visão para o Plano Político Pedagógico (PPPs), deixando de ser apenas um documento 

burocrático que deve ser entregue, e muitas vezes similares aos anos anteriores. O Plano 

Pedagógico formado pelo professor deve atender primeiramente a realidade em que o aluno 

está inserido, da história presente em seu cotidiano, para que assim amplie o seu conhecimento, 

observando o presente e a influência que o passado e todo contexto histórico tem sobre o 

“agora”.  

O modelo de planejamento apresentado pelo Professor participante é deveras 

satisfatório para o processo de ensino, haja vista que ao realizar as atividades pedagógicas o 

professor é capaz de ver o progresso ou regresso do aluno, podendo assim adequar seu 

planejamento futuro de acordo com a realidade e aprendizado dos alunos, possibilitando ainda 

configurar seus métodos de avaliação e aplicação das atividades. 

Por fim, transpondo a indagação feita para o Professor sobre o por que se estudar 

História e a sua importância enquanto disciplina, considerando as incertezas e provisoriedade 

do tempo atual, nos foi concedida a seguinte resposta: 

 

 
Quadro 03: Resposta da questão “2” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

O estudo de História na educação básica ajuda o aluno a pensar sobre sua identidade, a 

origem familiar, os ambientes sociais em que atua (casa, escola, cidade), as semelhanças e 

as diferentes entre sua vivência e a dos colegas, bem como entender algumas 

transformações ocorridas ao longo do tempo, sejam elas biológicas, cronológicas ou 

culturais. Vivemos em um momento de muitas mudanças e dúvidas, assim, ao trabalharmos 

essas questões em sala de aula fomentamos a compreensão de que todo indivíduo deve ter 

conhecimento sobre os fatos que ocorreram no passado para que, no presente e no futuro, 

possam se posicionar da melhor forma em sociedade. 
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A percepção do Professor acerca do ensino de História, em consonância com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, elucidam que o papel da disciplina está ligado a 

construção da identidade. O documento normativo enfatiza que: 

 

A opção de se introduzir o ensino de História desde os primeiros ciclos do 

ensino fundamental explicita uma necessidade presente na sociedade 

brasileira e acompanha o movimento existente em algumas propostas 

curriculares elaboradas pelos estados. (...) A demanda pela História deve ser 

entendida como uma questão da sociedade brasileira, ao conquistar a 

cidadania, assume seu direito de lugar e voz, e busca no conhecimento de sua 

História o espaço de construção de sua identidade (BRASIL, 1997, p. 4-5). 

 

Ultrapassando a ideia de um ensino de História decorativo e enfadonho, o professor 

enquanto mediador da aprendizagem deve propor a estimulação para a construção da identidade 

do educando, para que haja uma transformação do sujeito enquanto agente crítico da história. 

Além disso, como destaca o fragmento acima, com os movimentos ocasionados nos últimos 

tempos que impactaram direto ou indiretamente no currículo do ensino de História, o indivíduo 

deve forma-se para situações advindas, e assim compreender a sua ação diante da história 

construída quotidianamente. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento deste trabalho se deu com intuito de analisarmos o livro didático 

utilizado nas aulas de História e sua relação com a BNCC, bem como compreender a 

importância do/como ensinar história na visão do educador. Sendo assim, constatamos, 

embasados nas respostas do professor colaborador que ele compreende a importância do ensinar 

e estudar a disciplina de História, não somente, apresentando aos alunos fatos históricos ou 

cronológicos, mas também trabalhando a criticidade dos seus educandos para que possam fazer 

uso das suas compreensões no dia a dia. É válido esclarecer, que embora o educador esteja a 

muitos anos em exercício ele se mostra consciente da relevância de matérias como história, 

geografia, ciências, que em alguns casos são tratadas como menos significante para a formação 

intelectual, cultural e social dos alunos.  

Além disso, podemos observar que o livro de História Ligamundo do primeiro ano do 

Ensino Fundamental I possui características satisfatória para o ensino, tais como: faz uso de 

imagens que ajudam ao aluno a perceber em que período e contexto está determinado conteúdo, 

tem letras legíveis, sugestões de novas atividades que possam auxiliar ou ampliar a práxis do 
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professor, assim como demonstra interdisciplinaridade ao trabalhar diferentes gêneros textuais 

(parlenda, poesia, cantigas de roda) para introduzir os conteúdos de História. Ademais, 

percebemos que se faz concernente com o que propõe a BNCC, à medida que disponha de 

exercícios de leitura e de escrita que fundamentam as habilidades previstas no documento em 

questão. Prova cabal disso, é que ao lado de cada atividade se apresenta o código de 

identificação, com a habilidade, faixa etária, fase da educação dentre outras informações que se 

faz presente no referido código. 

Essa pesquisa, serviu-nos para além dos objetivos proposto pelo componente curricular 

Ensino de História oferecido pela academia, haja vista que nos possibilitou, por meio das 

respostas do professor, uma percepção de como se efetiva os ensinamentos de História na 

prática. Além disso tivemos contato com o livro didático, a partir do qual realizamos uma breve 

análise e conhecemos um dos recursos mais utilizados por professores e alunos visto em duas 

óticas distintas: o nosso, futuros pedagogos e o professor colaborador.   
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RESUMO 

 
O ensino de gramática na escola, em alguns casos, ainda vem sendo apresentado de uma forma 

descontextualizada em que apenas os aspectos normativos prevalecem nas práticas de ensino. Partindo 

dessa premissa, o presente trabalho tem como objetivo analisar como o livro “Caminhar e Transformar 

– Língua Portuguesa”, da autora Priscila Ramos de Azevedo Ferreira, anos finais do Ensino 

Fundamental da EJA, explora os aspectos gramaticais no ensino de Língua Portuguesa, especificamente 

as classes gramaticais: verbos, advérbios e pronomes, sendo estes abordados no capítulo 4, da unidade 

2: “Aqui é o meu lugar”. Teoricamente, este trabalho tem por base autores como: Antunes (2003, 2007 

e 2014), Bezerra (2005), Lobato (1986), Bagno (1999), Geraldi (1991), Lyons (apud SILVA, 2000), e 

Neves (2002). Trata-se de uma investigação de caráter qualitativo, que para alcançar o objetivo 

apresentado utiliza-se de uma interpretação quanto ao tratamento dado pelo livro aos aspectos 

gramaticais mencionados. De acordo com os dados, embora a abordagem do livro aponte para uma 

gramática contextualizada, por meio do uso de textos como reportagem, tirinhas, entre outros, na 

exploração das classes gramaticais, prevalece a marca da gramática tradicional, com foco na 

nomenclatura. Com base nesses resultados, esperamos contribuir para a reflexão sobre a relevância de 

um trabalho com a gramática, considerando a funcionalidade de seus elementos. 

 

Palavras-chave: Língua portuguesa. Gramática. Livro didático. Classes gramaticais. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Diante de reflexões, pesquisas e discursões sobre o ensino de gramática observamos 

que, em alguns casos, a função dos professores ainda tem sido ensinar a língua materna com 

práticas pedagógicas voltadas para as estruturas gramaticais de forma descontextualizada que 

não condiz com a realidade de uso, pois são considerados apenas os padrões normativos. É certo 

que isso advém de fatores históricos e culturais, da formação recebida por muitos desses 

profissionais, a partir dos quais a gramática era concebida e ensinada apenas na sua forma 

prescritiva e normativa. Partindo disso, o presente trabalho tem como propósito analisar o livro 

didático “Caminhar e Transformar”, da autora Priscila Ramos de Azevedo Ferreira, anos finais 

do Ensino Fundamental da EJA, visando refletir sobre como ele aborda as classes gramaticais, 

influenciando no ensino-aprendizagem dos alunos nas escolas, especificamente o público EJA 

com relação ao livro didático (LD) de língua portuguesa e a compreensão do conteúdo dessa 

disciplina. 

É importante lembrar que na década de 1950 foi implantado o livro didático devido a 

várias transformações no ensino-aprendizagem, inclusive pelo fato dos professores não terem 
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um domínio de conhecimento, ativando assim, o modo “prático” de lecionar, tirando a 

responsabilidade apenas do docente de planejar conteúdos e atividades. No entanto, de acordo 

com Antunes (2007), os livros didáticos têm assumido um papel importantíssimo, até mais do 

que o devido, e passou a ser uma lei em que todas as instituições escolares devem seguir. 

Partindo dessa premissa, o objetivo desse trabalho é analisar como o livro “Caminhar e 

Transformar – Língua Portuguesa”, da autora Priscila Ramos de Azevedo Ferreira, anos iniciais 

do Ensino Fundamental da EJA explora elementos da gramática, mais especificamente as 

classes gramaticais: verbos, advérbios e pronomes. Essas classes gramaticais são abordadas no 

capítulo 4, da unidade 2: “Aqui é o meu lugar”, da página 124-130. Para tanto, utilizaremos 

como respaldo teórico Antunes (2003, 2007 e 2014), Bezerra (2005), Geraldi (1991), Lobato 

(1986), Lyons (apud SILVA, 2000), Neves (2002), Bagno (1999), dentre outros que nos leva a 

reflexão sobre o ensino de Língua Portuguesa. A pesquisa é de natureza qualitativa, visando a 

interpretação dada aos dados encontrados no Livro didático (LD), referentes aos aspectos 

mencionados. 

A escolha do presente trabalho justifica-se pela nossa preocupação com aspectos do 

ensino de Língua Portuguesa, diretamente relacionado com o ensino-aprendizagem de alunos, 

especificamente público EJA, considerando a abordagem dada ao livro didático (LD) de língua 

portuguesa, tão utilizado, também nesse nível de ensino, visando refletir sobre sua contribuição 

para o ensino-aprendizagem do conteúdo dessa disciplina. 

Dessa forma, este artigo apresenta, a seguir, algumas discursões e reflexões sobre o 

ensino de gramática, teremos ainda, um breve relato sobre a história da gramática, as 

concepções que envolvem a gramática tradicional, bem como a análise da forma como o livro 

didático, aqui já mencionado, trabalha as classes gramaticais verbos, advérbios e pronomes nos 

anos finais do ensino fundamental da EJA. Após a interpretação dada aos elementos abordados, 

apresentamos as considerações finais e, por fim, as referências.  

 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE GRAMÁTICA E ENSINO  

 

A gramática surgiu em um período chamado helenista por volta do século V a.C, no 

mundo ocidental, especificamente na Grécia, sob o domínio do rei Alexandre. De certo, os 

gregos possuíam a sua própria língua e por serem intelectualmente superiores não se 

importavam com as outras, sendo, portanto, consagrada como a língua oficial. Segundo Lobato 

(1986) no período pré-socrático e dos estudos retóricos a preocupação não era a linguagem. 
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Entretanto, em um dos escritos de grande importância do filósofo Platão percebeu-se 

resquícios linguísticos, embora não tenha se constituído uma teoria gramatical. 

Aristóteles por sua vez, realizou uma análise aprofundada sobre a estrutura da língua; 

ele está presente em vários âmbitos da linguística, podemos então elencar a teoria sobre frase, 

algumas concepções de gramática e discurso, contribuindo assim para a sistematização dos 

vocábulos. 

Os estoicos defenderam que a palavra e suas significações dependem de um contexto, 

não acreditavam na distinção entre forma e significado, foram responsáveis pela autonomia da 

linguística como uma ramificação filosófica e contribuíram para o estudo das dicotomias, bem 

como significante e significado fonte da qual Saussure irá se utilizar para desenvolver e validar 

sua teoria séculos depois. 

Os homens donos do saber considerados como alexandrinos defendiam que o estudo 

linguístico estava em concomitância com a literatura. No entanto, Dionísio da trácia organizou 

a gramática mesmo ela já sendo uma disciplina autônoma da filosofia e da lógica e um “saber 

empírico da linguagem dos poetas e dos prosadores”. Segundo Lyons (apud SILVA 2000, p. 

18), a gramática era a prática de uso de uma determinada língua, sendo assim, os gregos 

desenvolveram estudos Etimológicos, Fonéticos e na área morfológica. 

Dessa forma, a gramática na concepção grega é “um sistema regulador da independência 

dos elementos linguísticos”; para os helenistas “regulamentação de um determinado uso da 

língua num dado momento da história” e na concepção dos estudos linguísticos 

contemporâneos seria a “explicitação das regras que regem a linguística” (NEVES, 2002, p.  

10). 

A gramática tradicional surgiu com o intuito de consagrar as obras literárias, 

privilegiando a língua escrita, em que apenas os escritores renomados preservavam os padrões 

tidos como ideais, mantendo assim uma relação de prestígio. É evidente que na atualidade a 

gramática ainda prefere a língua literária, pois ela desconsidera as diferenças que existem entre 

o falar e o escrever, desprezando as demais variedades linguísticas e corroborando com a 

linguagem padrão, que define que existe um “certo” (normativo) e um “errado” (fala). 

No entanto, conforme Antunes (2007), essas definições não são feitas especialmente por 

questões linguísticas, ou seja, por questões internas da língua, mas por questões históricas e 

sociais que determinam como o modo de falar e escrever devem ser aceitos.   

Daí por que não existem usos linguisticamente melhores ou mais certos que outros; 

existem usos que ganham mais aceitação, mais prestígios que outros, por razões puramente 
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sociais, advindas, inclusive, do poder econômico e político da comunidade que adota esses usos 

(ANTUNES, 2007, p. 30). 

É certo que os usos da linguagem também estão rodeados de ideologias, pois é através 

dela que um homem age em relação ao outro, e por intermédio da eloquência que se tem noção 

e consciência do meio em que vive, sendo assim, as ideias não existem de modo isolado da 

linguagem, tendo em vista que elas estão correlacionadas.  

Na discussão sobre gramática, outro fator a ser mencionado e importante neste trabalho 

é sua relação com o ensino. Mais especificamente, preocupa-nos ainda o equívoco dos 

professores, pais e escola em insistir no ensino das subdivisões de classes gramaticais, na 

análise sintática, apoiando-se apenas nas regras e em exercícios que não têm importância como 

se isto garantisse um desempenho positivo na interpretação e produção de textos. 

Conforme aponta Antunes (2004), estudos mais cuidadosos sobre como acontece o 

ensino de Língua Portuguesa, revelam, desde o Ensino Fundamental, “a persistência de uma 

prática pedagógica que, em muitos aspectos, ainda mantém a perspectiva reducionista do estudo 

da palavra e da frase descontextualizadas.” (ANTUNES, 2004, p. 19). A autora faz uma crítica 

a essa metodologia de ensino de gramática que se dá de modo fragmentado, descontextualizado, 

focando na nomenclatura e classificação das unidades da língua, desvinculadas de suas funções, 

de seus usos reais. De acordo com a estudiosa, trata-se de 

 

(...) uma gramática voltada para a nomenclatura e a classificação das unidades; 

portanto uma gramática dos “nomes” das unidades (e não das regras de seus 

usos). Pelos limites estreitos dessa gramática, o que se pode desenvolver nos 

alunos é apenas a capacidade de “reconhecer” as unidades e de nomeá-las 

corretamente (ANTUNES, 2003, p. 32). 

 

O trabalho com a gramática nos moldes ainda observados e criticados por Antunes, 

voltado apenas para a exploração da nomenclatura e classificação das unidades da língua, nos 

leva a refletir sobre sua pouca contribuição para a aprendizagem dos alunos que apenas podem 

aprender a nomear as unidades “corretamente”, mas sem refletir sobre sua função no uso da 

língua. 

Nesse sentido, o estudo da gramática destituída de sua função, parece partir do que 

Bagno (1999) nomeia como mito o fato de se considerar que só é possível ler e escrever bem 

se soubermos dominar as regras gramaticais. O nosso objetivo como futuros docentes não é 

abolir a gramática tradicional do ambiente escolar, mas torná-la compreensível aos nossos 

alunos. Pois, como nos alerta Bagno: “[...] a norma culta simplesmente existe como tal, a tarefa 

de uma gramática seria isso sim, definir, identificar localizar os falantes cultos, coletar a língua 
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usada por eles e descrever essa língua de forma clara, objetiva e com critérios teóricos e 

metodológicos coerentes” (BAGNO, 1999, p. 65). 

Dentro dessa perspectiva o dever da escola não é fazer seus alunos decodificarem 

conceitos e regras gramaticais, mas formar pessoas capacitadas para respeitar a individualidade 

das duas modalidades, pois sabemos que a língua é mutável e como disse Antunes (2007) 

“nenhuma língua tem seus padrões absolutamente fixos e invariáveis”. Portanto, não devemos 

ter a gramática tradicional como algo singular, correto e apropriado. 

Partindo dessa consideração e da noção de Antunes sobre a variabilidade e 

funcionalidade da língua é que acreditamos ser possível um trabalho mais produtivo com o 

ensino de Língua Materna, partindo da noção de Gramática contextualizada, conforme define e 

orienta autora: 

 

Gramática contextualizada é a gramática a serviço dos sentidos e das intenções 

que se queira manifestar num evento verbal, com vistas a uma interação 

qualquer. Seria uma perspectiva de estudo dos fenômenos gramaticais, ou uma 

estratégia de exploração do componente gramatical do texto, tomando como 

referência os seus valores e funções, os efeitos que esses fenômenos provocam 

nos diversos usos da fala e da escrita (ANTUNES, 2014, p. 46-47). 

 

Partindo dessa proposta, o trabalho com a gramática desvinculada de seus usos, daria 

lugar à abordagem de uma gramática contextualizada, que considera os sentidos e as intenções 

que se pretende manifestar em determinado uso verbal com vistas à interação. É uma forma de 

explorar as unidades gramaticais no texto, refletindo sobre seus valores, funções e possíveis 

efeitos que provoca no uso da língua, seja na fala ou escrita, o que está associado ao trabalho 

tanto da leitura, quanto da escrita de uma forma mais produtiva. 

 

 

3 ABORDAGEM DE CLASSES GRAMATICAIS NO LIVRO DIDÁTICO 

“CAMINHAR E TRANSFORMAR – LÍNGUA PORTUGUESA”  

 

Com a chegada dos (LD) os professores priorizavam a sistematização contida neles para 

colaborar com o ensino-aprendizado de língua materna, tendo em vista que nos anos de 1950 e 

1960 traziam uma forma de divisão de conteúdo considerada adequada aos níveis de ensino a 

que se destinavam. Trabalhava-se a leitura, depois os aspectos gramaticais, não havendo 

interação alguma entre eles, de acordo com Geraldi (1991), isto contribuiu por facilitar o modo 

de lecionar, diminuindo a responsabilidade do professor em preparar suas aulas.  
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É notório que ainda persiste em nossas aulas de português, métodos inadequados, 

ultrapassados, desnecessários e não condizentes com as concepções contemporâneas de ensino 

de gramática, pois o estudo está baseado apenas em terminologias e classificações gramaticais, 

ou seja, mantendo uma perspectiva reducionista da palavra, o que resulta na frustação do aluno 

não só nesta disciplina, mas também em outras. 

Entretanto, têm-se visto o esforço feito pelas instituições de ensino para mudar essa 

realidade. Após várias pesquisas, os livros didáticos têm sofrido diversas mudanças em seu 

aspecto metodológico, embora “alguns apresentem mudanças apenas no nível superficial, 

permanecendo com as mesmas práticas, as mesmas concepções teóricas [...]” (BEZERRA, 

2005, p. 46).  

Com o intuito de conhecer aspectos da abordagem de ensino da gramática no livro 

didático, é que o material escolhido para ser examinado por meio desse artigo foi o livro 

Caminhar e transformar – Língua Portuguesa, da autora Priscila Ramos de Azevedo Ferreira, 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental da EJA. Nele, verificamos como as classes gramaticais 

são abordadas, em especial, as noções de verbos, advérbios e pronomes sendo estes 

apresentados no capítulo 4, da unidade 2: “Aqui é o meu lugar”, da página 124-130; onde se 

observa que embora tenha resquícios de cunho funcional ou abordagem de uma gramática 

contextualizada, por meio do uso de textos como reportagem, tirinhas, entre outros, prevalece 

uma forte marca da gramática tradicional. 

Em síntese, o (LD) nos mostra por meio de uma reportagem: “Poluição no Rio ameaça 

locais de competição da olimpíada de 2016”; os tempos do modo indicativo dos verbos, em 

seguida, traz um exercício com duas questões contendo alternativas. Na última, este por sua 

vez, focaliza na interpretação da reportagem, sem abordar de forma contextualizada o verbo 

como classe gramatical e qual a função que ele desempenha dentro do texto, deixando, assim, 

de instigar este aluno a refletir. A partir disso, a autora utiliza de exemplos retirados do texto 

para fazer exemplificação dos tempos verbais, mas isso só foi apresentado após o exercício sem 

a utilização dos usos reais da língua. Dessa forma, fica claro que o (LD) não consegue ampliar 

o conteúdo e deixa a desejar na compreensão e no desenvolvimento futuro deste aluno nos 

próximos níveis de estudo. Vejamos na imagem a seguir: 

 

Imagem 01: 
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Fonte: Ferreira (2013, p.124-125). 

 

Como é possível observar, apesar de o livro apresentar o texto como objeto de ensino 

para essa categoria gramatical, a abordagem dela não se volta para a funcionalidade da classe 

gramatical no funcionamento do texto, como seria o esperado, conforme nos orienta Antunes 

(2014). 

Partindo dessa classe gramatical; seguimos para os adjetivos, estes são apresentados por 

meio de uma tirinha da personagem “Suriá: a garota do circo”, criada pelo cartunista Laerte, 

nascido em São Paulo. Foi verificado mais uma vez que o método de explicação só vem logo 

depois do exercício. Entretanto, com uma diferença, pois além da interpretação textual, percebe-

se também a presença da gramática tradicional.  

Na questão de número dois, por exemplo, a autora do livro retira algumas falas do texto 

e, por conseguinte, pede para o estudante identificar quais palavras, destacadas em negrito, 

expressam uma ideia de negação a um verbo, intensificam um verbo e transmite ideia de lugar. 

Ou seja, mais uma vez, o foco apenas na identificação, classificação, desvinculada de sua 

funcionalidade, conforme alerta Antunes (2003). Logo depois, são expostos os conceitos sobre 

o que são advérbios e especifica as diferentes ideias que eles podem transmitir. Acompanhemos 

a imagem 02 com trecho do livro sobre a classe de palavra advérbio: 
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Imagem 02: 

 

 
Fonte: Ferreira (2013, p.126-127). 

 

Como podemos observar na atividade acima discutida e apresentada, de certo, as 

atividades até aqui propostas, apontam aspectos de que não há estímulo para a reflexão sobre o 

uso dos elementos gramaticais, especificamente, nos textos apresentados. 

Sobre a classe gramatical pronomes, temos nas últimas páginas do livro a abordagem 

dos pronomes demonstrativos, um resumo do capítulo e mais algumas questões nomeadas pela 

autora de “auto avaliar” (grifo nosso). Ao trabalhar os pronomes demonstrativos, tal como os 

outros temas aqui abordados, a autora desta vez faz um recorte da tirinha trabalhada 

anteriormente e explora a classe gramatical com apenas duas perguntas singelas. A primeira 

pergunta feita é: “a tigela com a comida está mais perto de que personagem?”; a segunda 

pergunta é: “A que se refere a palavra essa” (grifo do autor), conforme podemos observar na 

imagem abaixo, com o fragmento do livro:  

Imagem 03: 
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Fonte: Ferreira (2013, p. 128). 

 

Constata-se, mais uma vez, a desconsideração pela exploração do elemento gramatical, 

no caso a classe de palavras pronome, em seu contexto de uso, observando que efeito de sentido 

provoca no gênero apresentado. Embora utilize questões relacionadas ao texto, elas focam na 

identificação de elementos, não na reflexão sobre a função deles no texto. 

Por último, as páginas finais do capítulo contemplam, de forma resumida, tudo que foi 

trabalhado no (LD), entretanto, com conceitos fechados, não especificando que em alguns casos 

ocorre uma variação, dependendo do contexto de uso; ao final o questionário de auto avaliação 

pede para os alunos responderem se realmente eles compreenderam os conceitos de advérbio e 

locução adverbial e, se eles são capazes de identificar um pronome demonstrativo. Mais uma 

vez, observa-se o foco na identificação, como Antunes (2003) nos alerta, uma gramática 

amorfa, destituída de função, pautada na classificação e nomenclatura isolado de um contexto 

de uso.  

Destacamos que embora o livro apresente um avanço positivo, que foge um pouco do 

aspecto tradicional, com o uso de textos, na prática, não conseguiu explorar a gramática a partir 

do texto com êxito.  

A proposta de uma abordagem de ensino de gramática funcional, contextualizada que 

poderia ser exposta neste instrutivo seria explorar o uso dos elementos, classes de palavras 

destacadas nesses textos, utilizando perguntas que instiguem o pensamento reflexivo do aluno 

a respeito do conteúdo, contextualizando de forma clara e objetiva os conceitos das classes 

gramaticais nos mais diversos gêneros textuais, já que o ensino de Língua Portuguesa, em 

consequência o de gramática, como bem nos orienta Antunes (2007), consiste em ver e ouvir a 

língua ao seu redor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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No decorrer deste trabalho, cujo objetivo foi analisar o livro “Caminhar e Transformar 

– Língua Portuguesa”, da autora Priscila Ramos de Azevedo Ferreira, anos finais do Ensino 

Fundamental da EJA, constatamos que o referido livro explora a parte gramatical, 

especificamente as classes gramaticais: verbos, advérbios e pronomes ainda com foco na 

nomenclatura e classificação.  

Resultados como esses, nos leva a compreender que o ensino de gramática na escola 

ainda vem sendo apresentado de uma forma descontextualizada em que apenas os aspectos 

normativos, de identificação e nomenclatura das classes gramaticais prevalecem nas práticas de 

ensino. A análise de como são apresentados os conteúdos e exercícios no LD de séries finais da 

EJA, nos mostra uma inversão na exploração dos assuntos cuja sequência se dá, inicialmente, 

por meio do exercício, seguido da exposição dos conceitos.  

No que se refere aos exercícios, ficou claro que mesmo utilizando-se de um recurso 

textual, apresentando gêneros diversos para introduzir o conteúdo, estes não são explorados de 

forma funcionalista, contextualizada, ou seja, não há a retomada do texto, a contextualização 

das classes gramaticais que podem ser exploradas no texto e sim, apenas uma abordagem na 

perspectiva normativa e tradicional de ensino de gramática, ainda pautado na classificação e 

nomenclatura, o que deixa a desejar na reflexão do aluno diante dos assuntos abordados. 

Ainda convém lembrar que todos esses pontos encontrados na análise contribuem para 

o desinteresse do aluno pelas aulas de língua portuguesa, a antipatia pela disciplina, pois 

associam o ensino de Língua Portuguesa à exploração da gramática normativa 

descontextualizada. É importante ressaltar também que o ensino de gramática é tido como 

memorização, identificação e classificação de conceitos, regras, como se fossem suficientes 

para falar e escrever bem, deixando aspectos do funcionamento da língua de lado. 

Dessa forma, todas essas observações nos mostram que trabalhar o ensino de gramática 

na escola numa visão funcionalista, contextualizada da gramática é uma proposta que se precisa 

muito aprimorá-la para conseguir uma aprendizagem eficaz e reflexiva do aluno. Além disso, 

o LD é apenas um apoio para os professores, não significa dizer que só deve seguir as indicações 

dele, e sim, a partir dele refletir sobre cada proposta de ensino, ampliando-a e adequando-a, 

sempre que preciso, visando uma melhoria para o ensino de língua portuguesa, criando maior 

interesse dos alunos pelas aulas. 
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RESUMO 

 
As transformações ocorridas na sociedade contemporânea com relação à representação da figura 

feminina vêm evoluindo, onde a mulher ocupa um lugar de destaque em diversos âmbitos sociais. Esse 

fato aponta para a necessidade de observar como a imagem da mulher está sendo difundida nos livros 

didáticos de língua espanhola. Nesse sentido, utilizamos como base a Teoria das Representações Sociais 

e como objeto de análise o livro didático Español: ¡Entérate!, 6º Ano do Ensino Fundamental, em que 

procuramos observar como é abordada a presença da mulher neste referido livro didático. Assim, 

baseamo-nos para a fundamentação teórica deste trabalho nos pressupostos de: Moscovici (2001), 

Jodelet (2001), Alves-Mazzotti (2008), Semin (2001), Sá (1998), Santos (2009), Gil (2002), Chizzotti 

(2008). As análises mostram que para o livro didático observado, a representação social da figura 

feminina se configura como uma mulher trabalhadora que assume diversas funções fora de casa, o que 

demonstra uma mudança importante no que se refere ao papel da mulher na sociedade. 

 

Palavras-chave: Figura feminina. Teoria das Representações Sociais. Livro Didático. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma sociedade que está em constante transformação e que a todo o 

momento surgem novas representações da sociedade e dos indivíduos. Assim sendo, 

desenvolvemos este estudo que visa verificar qual é a imagem representativa do feminino 

construída atualmente em material didático de língua espanhola. Para tanto, analisaremos como 

amostragem o livro didático do 6º ano do Ensino Fundamental “Español: ¡Entérate!”, 

especificamente o Manual do Professor. 

Este é um estudo fundamentado na Teoria das Representações Sociais. Utilizamos como 

foco metodológico uma análise qualiquantitativa com base na TRS criada por Sérge Moscovici, 

a qual tentaremos responder a seguinte pergunta: Qual é a constituição darepresentação social 

da figura feminina abordada no manual didático Español: ¡Entérate! Do 6º ano? 

Diante disso, esperamos que este estudo sirva de base teórica, incentivo e  reflexão para 

trabalhos futuros sobre as representações sociais em materiais didáticos de língua espanhola. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1 Representações sociais 

 

Representar é dar sentido a algo através de um ato de pensamento é a forma de 

buscarmos significado estabelecendo uma relação entre o sujeito e o objeto. E para que tal 

representação seja considerada social, ela deve ser compartilhada por vários seres que se 

relacionam socialmente em um determinado grupo. E de acordo com Jodelet (2001, p. 17) “elas 

circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens 

midiáticas”. 

Portanto, as representações sociais fazem parte da nossa vida e estão inseridas em nossas 

redes de memórias discursivas, que poderão ser acionadas a qualquer momento e em qualquer 

situação, porque precisamos delas para coisas simples como saber nos comportar em 

determinados ambientes, ao saber que: “elas nos guiam no modo de nomear e definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, 

tomar decisões e, eventualmente posicionar-se frente a eles de forma defensiva” (JODELET, 

2001, p. 17). 

Assim sendo, concebemos as representações sociais como parte fundamental na 

construção de sujeitos críticos e socialmente desenvolvidos, pois elas desempenham um papel 

norteador que regem nossas atitudes, crenças e opiniões referentes a uma situação. 

Essa temática das representações sociais foi estudada por Moscovici no ano de 1961, 

partindo de um estudo sobre a representação social da psicanálise. Moscovici procura mostrar 

que as representações sociais não caracterizam apenas como opiniões ou espécie de visões, 

porém mostra-se como teorias coletivas sobre o real, aquilo que é vivenciado na prática 

cotidiana. Enquanto que Alves-Mazzotti reforça ao dizer que: “As representações sociais são 

modalidades de pensamento prático orientadas para a compreensão e o domínio do ambiente 

social, material e ideal. Enquanto tal, elas apresentam características específicas no plano da 

organização dos conteúdos, das operações mentais e da lógica” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, 

p. 10). 

Em outras palavras, são formas de representar o pensamento humano, as ideias comuns 

a um grupo social, aquilo que eles acreditam ser uma verdade absoluta. De acordo com 

Moscovici as representações possuem duas funções, das quais a primeira é “estabelecer uma 

ordem que permitirá aos indivíduos orientar-se e dominar seu ambiente material”, a outra 

função é “facilitar a comunicação entre os membros de uma comunidade” (MOSCOVICI apud 

SEMIN, 2001, p. 208). Dessa forma, percebemos como essas representações são importantes 

para o nosso convívio e para as nossas relações interpessoais na sociedade. 
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Diante do que expomos sobre as representações sociais e concebemos ao fato delas 

estarem espalhadas, dissociadas nas práticas sociais e em constante movimento é que demonstra 

seu grau de dificuldade em observá-las nas construções ideológicas, porém no caso desta 

pesquisa que estamos desenvolvendo será mais fácil observar o fenômeno representacional 

devido ao fato do mesmo está externalizado de forma impressa no livro Español:¡Entérate! 

Destinado a alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental. 

 

2.2 O Livro Didático como instrumento facilitador da aprendizagem 

 

O livro didático, doravante (LD) configura-se como objeto indispensável ao processo 

de ensino aprendizagem. Mesmo que os novos modelos de ensino estejam tomando espaço, o 

livro não deixou de ter importância, pois é ele que ainda direciona os professores e alunos nas 

atividades de sala de aula. O LD é uma ferramenta de auxílio à prática didática, promovendo 

valores, mostrando a diversidade cultural. 

Por isso, o professor usa o livro como manual para as suas aulas, procurando verificar a 

melhor forma de abordar determinada temática, o livro constitui assim, como um mediador e 

não um instrumento fechado de conceitos que devem apenas ser seguidos de  início ao fim, pelo 

contrário, o objetivo pretendido em fazer uso do livro é como recurso mediador seja do 

professor, seja do aluno, pois o professor tem o LD como mais um caminho que pode ser 

seguido, mas não o único. 

Levando em conta esse caráter de importância do livro, Silva e Carvalho afirmam que: 

 

A importância do livro didático, notadamente como aspecto fundamental nas 
políticas educacionais oficiais, fica evidente através da implantação, pelo 
Ministério da Educação (MEC), da prática de compra de livros didáticos nas 
escolas públicas, subordinada à analise prévia realizada por especialistas e 
materializada através do “Guia do Livro Didático” (SILVA; CARVALHO 
2004, p. 02). 

 

O livro didático é muito importante para a educação de todos os cidadãos, no entanto é 

fundamental tomarmos conhecimento que mesmo sabendo dessa importância, muitos alunos 

ainda não dão credibilidade ao material. 

Além disso, existem outros problemas decorrentes da editoração, pois este devem levar 

em conta diversos fatores, sociais, culturais e econômicos de cada região para a confecção desse 

material, no entanto em muitos casos não se tem esse cuidado o que acarreta alguns problemas, 

tais como: informações descontextualizadas, informações que levam ao preconceito linguístico, 
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racial e contribui também para a formação de representações sociais homogêneas, únicas, postas 

como verdades únicas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Pesquisas voltadas para a representação social estão sendo algo muito recorrente, nos 

dias atuais seja a representação de negros, de mulheres, ou a idealização do corpo perfeito. E 

muitos outros estudos nessa mesma vertente estão sendo desenvolvidos em diversos meios da 

interação social. 

Assim, nossa pesquisa volta-se para a representação social da figura feminina no Livro 

Didático de Língua Espanhola “Español: ¡Entérate!” que tem como autores Fátima Aparecida 

Teves Cabral Bruno, Silvia Aparecida Ferrari de Arruda, Margarete Artacho de Ayra Mendes, 

da editora Saraiva, do 6º ano do ensino Fundamental, onde partimos da análise das imagens 

contidas no manual didático do professor. 

Procuramos por meio deste trabalho, verificar a forma como é mostrado neste livro 

acima citado a figura feminina, que é nosso objeto de pesquisa. E sobre esse objeto Sá (1998, 

p. 14) afirma que ele é “construído basicamente a partir do fenômeno de representação social a 

ser estudado, não constitui uma réplica do fenômeno, mas uma aproximação”. Dessa forma, 

analisaremos o material para posteriormente apresentar os resultados desta representação. 

No primeiro momento, fizemos um levantamento da quantidade de imagens que 

aparecem no livro representando a mulher. Em seguida observamos a forma como cada uma é 

demonstrada semanticamente nas imagens. Ressaltamos que trabalharemos nesta pesquisa 

apenas com fotografias, pois elas nos permitem melhor avaliar os estereótipos femininos, 

oportunizando-nos mais realidade no momento de analisar o corpus da pesquisa. 

Classificando esta pesquisa com base em seus objetivos, podemos afirmar que ela é de 

cunho descritivo, pois visa somente a descrição do fenômeno representacional estudado e tem 

como objetivo estudar as características de um grupo, assim como suas atitudes e crenças. Gil 

(2002, p. 42) enfatiza que “as pesquisas descritivas são as que habitualmente realizam os 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática”. Porque, uma vez que o fenômeno  é 

identificado e descrito pode-se pensar em outra pesquisa que aborde uma forma de intervir e 

analisar os resultados. 

Como vimos acima, este estudo trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e de 

natureza qualiquantitativa por ser um estudo que abriga “uma modulação semântica e atrai uma 

combinação de tendências que se aglutinam genericamente” (CHIZZOTTI, 2008, p. 30) e 
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quantitativa porque além de basear-se semanticamente para obtenção dos resultados, baseia- se 

na representatividade numérica que acontecerá através da contagem da quantidade de aparições 

das imagens que apresentam a figura feminina no livro. 

Este tipo de estudo é bastante relevante, uma vez que é de grande importância 

compreender os fenômenos sociais. Tendo em vista que as representações sociais é um campo 

vasto para estudos e pesquisas e esta temática da figura feminina proporcionar discussões 

amplas, optamos em somente observar e descrever a representação. E esperamos que este 

estudo sirva de base e incentivo para trabalhos futuros e mais aprofundados sobre essa 

abordagem. 

  

4 ANÁLISE 

 

4.1 A representação social da figura feminina no livro didático “Español: ¡Entérate!” 

 

A vivência em uma prática didática faz com que professores se confrontem com vários 

tipos de classes sociais, de gênero e diversidades, além de estereótipos que são estabelecidos 

para cada educando. 

E assim, não é diferente para o universo do Livro Didático, pois este sendo um veículo 

que propaga informações, saberes, acaba compartilhando estereótipos: de modelos perfeitos de 

um corpo, cor racial, e até mesmo da caracterização da mulher, muitas vezes vista como a dona 

do lar. 

O professor diante de tal procedimento tem o papel de avaliar se o livro didático aborda 

tal representação social de forma a não desvalorizar ou discriminar, tendo em vista que o 

material deve contemplar todos os perfis possíveis dentro de uma sociedade. 

Nesta perspectiva, Ribeiro apud Santos (2008, p. 3), afirma que: “[...] o livro didático 

tem um poder extraordinário na sociedade brasileira [...]”. Este poder ao qual Santos se refere 

diz respeito a manipulação de identidades e principalmente de representações  sociais. 

Um dos exemplos de representações social é a mulher, esta que depois de conquistar o 

seu espaço diante do mundo do trabalho, exerceu no seio da sociedade diversos papeis, no 

entanto, ainda continua sendo caracterizada como dona do lar, reprodutora e a responsável pela 

organização de tarefas domésticas. A mulher em muitos dos casos é vista como ser dócil, 

maternal, sempre atrelada a conceitos de família. 

Contudo, hoje a mulher precisa ser vista de uma forma diferente, pois ela já ocupa 

diversos lugares de reconhecimento social que a fazem ter poder e ocupar um espaço melhor 

dentro da sociedade. Hoje ela é, além de dona de casa, mãe, estudante, ainda trabalha fora e 
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cumpre uma longa jornada de trabalho, sem esquecer que desenvolve diversas funções em um 

único momento. 

Dentro da própria sociedade ocorrem mudanças na forma de educação (homens e 

mulheres). O homem é educado para ser forte, e a mulher como ser inseguro e dona do lar. E 

são por esses motivos que as mulheres continuam a lutar pelos seus direitos. 

No livro em análise, verificamos a representação social da mulher perante as oito 

unidades didáticas. Importante destacarmos que no livro, além de fotografias há muitas 

ilustrações, trabalhamos apenas com as imagens (como já citamos na Metodologia), pois elas 

nos permitem melhor avaliarmos os estereótipos femininos. 

Na primeira unidade do livro “¿Qué mundo es éste?”, a figura feminina apresentou-se 

apenas como ilustrações do conteúdo, para exemplificar as diferenças culturais referentes as 

variações linguísticas que existem do espanhol. Como podemos ver nas imagens a seguir: 

 

Figura 01             Figura 02 

 
 

As imagens mostram a variedade de elementos culturais que existem diante de uma 

segunda língua, sendo mais presente a mulher mulata como exemplificação desta realidade. 

Na segunda unidade “¡Qué bien se está entre amigos!”, a primeira imagem é de uma 

mulher que trabalha, neste caso professora, de cor negra (página 14), em seguida na página 19 

(dezenove) aparece uma mulher na praia passando uma loção mostrando que está  de férias. 

Mais a frente na mesma unidade, página 20, a mulher é mostrada como ser cultural, por meio 

da foto que expõem um tipo de dança espanhola. A mulher também é considerada um ser social 

que se preocupa com o seu futuro, como podemos ver na página 22, (uma mulher de pele negra 

estudando), e na página 30, encontramos (uma garota de pele branca com livros simulando uma 

conversa com um garoto aparentemente da mesma faixa etária). 
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Figura 03                     Figura 04            Figura 05            Figura 06 

 

Como página inicial da unidade três “Así es donde vivo”, temos a apresentação de 

diversas profissões, que segundo as imagens algumas são representadas por imagens de homens 

e de mulheres, vejamos aquelas que são direcionadas à mulher: 

 

Figura 08                        figura 09                        figura 10                  figura 11 

 

 

As fotografias apresentam o comparecimento da mulher no salão de beleza, nesta ela 

aparece como cabeleireira e também manicure; no bar, sendo freguesa; a escola composta por 

sua maioria de meninas e novamente a figura feminina composta pela professora que também 

é mulher; e por último que exemplifica uma doceria em que a confeiteira é uma mulher, assim 

constatamos que entre as 24 (vinte e quatro imagens) contidas em toda a unidade, somente 4 

(quatro), são do sexo feminino. O que nos faz pensarmos que os homens ainda exercem em 

grande parte a maioria, ou melhor, a presença masculina é bem mais frequente não apenas na 

vida social, mas igualmente nas imagens do livro didático demonstradas na página 34, aqui 

analisada. 

A unidade quatro “Hogar, Dulce hogar”, contém novamente o esboço da mulher 

estudiosa (demonstrada por duas meninas), verificada em duas imagens na página 56. 
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Figura 12                       figura 13 

 

No capítulo cinco aparecem 03 (três) imagens referentes à mulher. Na primeira que está 

localizada na página 64 (sessenta e quatro), ela aparece ao lado de uma bicicleta, segurando-a 

e usando roupas e equipamentos esportivos. Deixando transparecer a ideia de que estava 

praticando o ciclismo e dessa forma cuidando da saúde, uma vez que esse capítulo do livro trás 

como título “Mas vale prevenir que curar”. 

 

Figura 14 

 
 

A segunda imagem desta unidade está localizada na página de número 71 (setenta e um) 

mostra a figura feminina atuando como professora ao lado de um aluno. E na terceira que fica 

na mesma página, ela aparece em um consultório médico atendendo a um paciente. O que 

demonstra que o papel da mulher na sociedade já não é mais somente o de mãe e dona de casa, 

mais também o de trabalhadora e provedora do sustento familiar. 

 

Figura 15                                 Figura 16 

 

A unidade 06 (seis) não apresenta imagem que represente a mulher. Já a unidade sete, 

mostra uma imagem na página 100 (cem) de uma garota desenvolvendo um diálogo com um 

rapaz, onde eles falam de sua rotina diária e demonstra sua interação no meio social. 
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Figura 17 

 

No capítulo 08 (oito) “Vamos celebrar...”, consta a fotografia na página 107  (cento e 

sete) de um aniversário onde aparecem duas mulheres ao lado de outras pessoas comemorando 

o aniversário de uma criança. Dessa forma, as mulheres aí estão representadas como a mãe e a 

avó da aniversariante. 

 

Figura 18 

 
 

Nesta mesma página aparece outra imagem, também referente a uma comemoração, a 

qual consta uma mulher abraçada a um homem o que nos remete o papel de esposa, e ao seu 

lado estão crianças brincando e se divertindo. O que constitui como um modelo de esposa 

atenciosa com seus filhos e marido. 

 

Figura 19 

 

No material analisado observamos 17 (dezessete) imagens em que a mulher aparece 

desempenhando diversas funções sociais. As funções são as seguintes: professora, estudante, 

conversando, se divertindo, cabeleireira, confeiteira e esportista. 

Nas análises não foram encontradas imagens de mulheres desempenhando trabalhos 

domésticos. As únicas que estão relacionadas à mulher e que nos remete a “do lar” são as duas 

últimas em que elas aparecem ao lado do marido e dos filhos em uma festa de aniversário, 
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imagem esta que se torna ambígua, pois também nos remete ao fato de ambas estarem em 

momento de descontração, portanto, se divertindo. 

Algo recorrente nas análises feitas é o fato da mulher na maioria das vezes ser 

apresentada como um ser que desempenha tarefas, das mais variadas possíveis, no entanto essas 

profissões são por muitos desvalorizadas: professor, vendedora, cabeleireira, profissões essas 

menosprezadas por grande parte da sociedade. 

A sociedade acredita que profissões de renome são: médica, assistente social, advogado, 

entre outras, ofícios que são bem remunerados, daí são serviços valorizados, enquanto que 

professoras, dona de casa, jardineira, são atividades menos importante. 

Dessa forma, se levarmos em conta estes aspectos de profissões que segundo a 

sociedade tem mais e menos valor, podemos considerar que as profissões desempenhadas pelas 

mulheres nas imagens analisadas no livro, são de ofícios sem muita importância com ressalva 

da imagem como médica. Ou seja, a mulher apesar de desempenhar funções sociais 

importantíssimas ainda não se encaixa nos padrões elevados defendidos pela sociedade 

apresentados no livro em análise. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Nesta seção, em que apresentamos as conclusões do nosso estudo em representações 

sociais, apresentaremos a resposta para a questão levantada nas considerações iniciais e que 

norteou nossas investigação, dando-nos um objetivo a seguir. 

Dessa forma, nossa pesquisa pressupôs descrever a configuração da representação social 

da figura feminina no livro didático “Español: ¡Entérate!. Para tanto, baseamos nossos estudos 

na Teoria das Representações Sociais e nos materiais sobre o Livro Didático para responder a 

essa questão. 

A representação da figura feminina no livro analisado se configura da seguinte forma, 

no núcleo central da representação está à mulher em momentos de descontração e que 

desempenham várias funções sociais ao lado de amigos (nos diálogos), com a família (no 

aniversário), no esporte (praticando o ciclismo), na praia (passando uma loção) e no bar (com 

amigas). 

Ainda no centro dessa representação está a mulher como trabalhadora que provém o 

sustento familiar, o que demonstra a mudança ocorrida na sociedade atual em que as mulheres 

estão desempenhando um papel cada vez maior no campo de trabalho como nas indústrias, nas 

escolas, em cargos políticos e em vários outros segmentos da sociedade atual. 
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Portanto, fica caracterizado que a constituição da representação social da figura 

feminina no manual acima citado é de mulher trabalhadora e que tem direito a descanso, 

diferentemente do papel desempenhado em anos atrás que era o de dona de casa e mãe, que 

passava o dia inteiro dedicando-se exclusivamente a cuidar dos filhos, casa e marido. 
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RESUMO 

 
O ensino das línguas estrangeiras no Brasil remete ao Período Colonial e suas configurações históricas, 

sociais e culturais. Desde essa época, o ensino de língua inglesa, enquanto língua estrangeira, tem 

passado por diversas modificações e ocupado posições distintas no currículo escolar ao longo do tempo. 

Apesar de alguns momentos de ausência no fim do século XIX e incertezas durante décadas no século 

XX, o inglês tem tido, com outros idiomas, evidência por meio da última versão de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996). Assim, este trabalho tem como objetivo analisar as mudanças e os 

desafios originados através da reforma do Ensino Médio e da Base Nacional Curricular Comum para o 

ensino da língua inglesa. A pesquisa se apresenta como qualitativa de cunho bibliográfica, sendo o 

corpus composto por fragmentos dos documentos oficiais que tratam da educação brasileira, como a lei 

da Reforma do Ensino Médio (nº 13.415/2017), a lei da Base Nacional Comum Curricular e a Lei de 

Diretrizes e Bases (1996). Para isso, o trabalho toma como referencial teórico Crystal (2003), Nogueira 

(2007), Paiva (2003) e outros que servirão de aporte para as discussões que serão suscitadas nessas 

investigações. Portanto, a partir dos resultados encontrados, podemos observar que as novas orientações 

sobre a educação brasileira, a língua inglesa passará a gozar do status de língua franca e de um espaço 

privilegiado no currículo escolar, como componente curricular obrigatório. 

 
Palavras-chave: Currículo. Ensino médio. Língua Inglesa. Mudanças. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O histórico da língua inglesa no país, está diretamente ligado ao início do 

desenvolvimento do território nacional. As relações entre Brasil e Inglaterra se estreitaram 

quando, em virtude do descumprimento ao bloqueio continental imposto pela França, a Família 

Real foge para a sua colônia na América e com o apoio dos ingleses, estabelece a sede da Coroa 

Portuguesa aqui. Com isso, a Inglaterra passa a ter permissão para abrir casas de comércio e a 

demonstrar seu poder econômico no Brasil.   

Com o idioma inglês mais presente no país, há a necessidade de haver instrução pública 

para o aprendizado dessa língua. Se durante o século XIX viu-se uma hegemonia do comércio 

inglês com o Brasil, a partir da década de 30 do século XX, os Estados Unidos tomam a 

liderança comercial com o país e se destacam como a nova potência mundial. Nesse contexto, 

com o desenvolvimento desta pesquisa pretendemos responder o seguinte problema: que 



 

 

mudanças e desafios serão originados através da reforma do Ensino Médio e da Base Nacional 

Curricular Comum ao ensino da língua inglesa?   

No tocante à estrutura do trabalho, ele está organizado da seguinte forma: introdução, 

em que fazemos breves considerações históricas sobre a presença do idioma inglês no Brasil; 

na seção 2, abordamos as escolhas teórico-metodológicas para o desenvolvimento da pesquisa; 

na seção 3, discutimos com base em nossa fundamentação teórica os movimentos de inclusão, 

exclusão ou escolha pelo qual a disciplina de língua inglesa tem passado. Em seguida, 

apresentamos os resultados e as considerações finais do trabalho. Por fim, as referências 

bibliográficas que serviram de embasamento teórico para a pesquisa. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Depois de apresentados os caminhos teóricos subjacentes desta pesquisa, a partir de 

teóricos e, principalmente, do que os documentos oficiais preconizam em seus escritos, 

trataremos agora de apresentar os procedimentos metodológicos que foram realizados para a 

elaboração do trabalho. Antes de tudo, é crucial expor o nosso entendimento de métodos a partir 

das palavras de Gil (2008, p. 08) quando destaca que “pode-se definir método como caminho 

para se chegar a determinado fim. O método científico é visto como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. Assim, fica 

evidente, que bem antes de pensarmos em responder a uma problemática existente, é necessário 

antes de tudo escolher um caminho metodológico sólido a fim de que se encontrem as respostas 

desejáveis que possam elucidar tais questões norteadores, com base em métodos científicos 

consistentes.   

Nessa ótica, a metodologia é de caráter bibliográfico com abordagem qualitativa que 

segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 183) a pesquisa bibliográfica “abrange toda bibliografia 

já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc.”, além disso, é 

qualitativa, pois não tratamos de analisar os dados de modo isolados, mas em conexão com as 

teorias levantadas, bem como em interligação com os sujeito-pesquisadores no qual resultará 

de significados construídos a partir dos dados gerados, como aponta Chizzotti (2017). 

Dito isso, o corpus da pesquisa é constituído por cinco recortes dos Documentos oficiais 

como: BNCC, LDB e Reforma do Ensino Médio. De modo a alcançar o objetivo da pesquisa, 

na próxima seção, tratamos de trazer à baila, os fragmentos dos documentos citados, bem como, 

as discussões provenientes das análises, em que trataremos de fazer uma ligação com as 



 

 

discussões teóricas levantadas, a fim de deixar claro as mudanças e os desafios do ensino da 

Língua Inglesa no currículo escolar do ensino médio. 

 

3 A LÍNGUA INGLESA NO CURRÍCULO ESCOLAR  

 

O ensino formal de língua inglesa no Brasil teve início no século XIX, logo após a vinda 

da família real e a crescente ocupação dos ingleses no comércio local. O ensino do idioma foi 

introduzido no país por meio do decreto do Príncipe regente de Portugal, Dom Joao VI:  

E, sendo outrossim, tão geral e notoriamente conhecida a necessidade de 

utilizar das línguas francesa e inglesa, como aquelas que entre as vivas têm 

mais distinto lugar, e é de muita utilidade ao estado, para aumento e 

prosperidade da instrução pública, que se crie na Corte uma cadeira de língua 

francesa e outra de inglesa (MOACYR apud OLIVEIRA, 1999, p. 26). 

  

Dessa forma, dá-se início ao ensino do idioma em território brasileiro com o objetivo de 

“aumento e prosperidade da instrução pública”, tendo em vista as necessidades eminentemente 

práticas e mercantilistas da época. No entanto, logo após a proclamação da república em 1889, 

o ministro Benjamin Constant tem como objetivo reformar toda a instrução pública nacional. 

Entre as mudanças, o ensino das línguas estrangeiras foi excluído do currículo obrigatório. Em 

1892, com a saída de Benjamin Constant, o ensino das línguas estrangeiras vivas volta a ser 

obrigatório. Porém, em 1898 o modelo de educação secundária proposto pelo ministro Amaro 

Cavalcanti torna o ensino de línguas vivas como o inglês apenas facultativo (NOGUEIRA, 

2007). 

Se no início do séc. XIX, a Inglaterra se tornou a maior potência industrial e econômica, 

no fim do século, a população dos Estados Unidos já era maior do que a de muitos países da 

Europa Ocidental, sua economia era a mais produtiva e a que crescia mais rapidamente no 

mundo. O imperialismo britânico levou o inglês por todo o globo durante este período. Durante 

o século XX, o mundo presencia a manutenção e a promoção desta língua através da supremacia 

do novo superpoder americano, além disso, a economia ultrapassa a política como força motora 

mundial e a língua por trás do dólar é o inglês, exercendo a partir daí a função de língua franca 

(CRYSTAL, 2003). 

Uma língua alcança um status genuinamente global quando desenvolve um papel 

especial que é reconhecido em cada país. Para alcançar tal status, uma língua tem que ser levada 

para outros países ao redor do mundo e são eles que decidem atribuir um lugar de destaque 

dentro de suas comunidades, embora eles possam ter poucos ou nenhum falante nativo dessa 

língua. Isso pode ser feito de duas maneiras principais. A primeira é quando o idioma se torna 



 

 

a língua oficial naquele país e é usado como meio de comunicação em domínios 

governamentais, midiáticos e educacionais. A segunda é torná-la prioridade no ensino de língua 

estrangeira, mesmo quando ela não tem um status oficial. É quando a língua se torna a mais 

provável a que as crianças terão acesso ao chegarem à escola e a mais disponível para os adultos, 

quer tenham aprendido na escola ou não. O inglês é a língua mais amplamente ensinada como 

língua estrangeira, o que reforça a ideia de língua franca. Atualmente, em mais de 100 países, 

tais como China, Rússia, Alemanha, Egito e Brasil, o idioma tem sido a língua estrangeira 

principal a ser encontrada nas escolas (CRYSTAL, 2003).  

No Brasil, em 1942, a Reforma Capanema equiparou todas as modalidades de ensino 

médio (secundário, militar, normal etc), que ficou dividido em apenas dois ciclos. O primeiro 

ciclo, chamado de ginásio, tinha duração de quatro anos. O segundo, dividido em duas etapas: 

clássico e científico, com duração de três anos. Deste período até 1961, a carga horária dedicada 

ao ensino de línguas estrangeiras foi sendo reduzido até alcançar um período de equilíbrio 

(NOGUEIRA, 2007). 

Apesar da crescente importância da língua inglesa no Brasil e no mundo, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1961 retirou a obrigatoriedade das línguas 

estrangeiras no ensino médio e deixava sob a responsabilidade dos estados a decisão de incluí-

las em seus currículos. A mesma coisa aconteceu na versão da LDB aprovada em 1971. Com a 

possibilidade de escolha, o inglês frequentemente foi a primeira opção dos estados (PAIVA, 

2003).  

Em 1976, a Resolução nº 58, de 22 de dezembro, resgata o ensino de línguas estrangeiras 

obrigatório para o ensino médio (2ª grau, na época). De acordo com o art. 1º “O estudo de 

Língua Estrangeira Moderna (LEM) passa a fazer parte do núcleo comum, com obrigatoriedade 

para o ensino de 2º grau, recomendando-se a sua inclusão nos currículos de 1º grau onde as 

condições o indiquem e permitam” (PAIVA, 2003). 

Duas décadas depois, é publicada a nova versão da LDB (Lei nº 9394/1996), vigente até 

hoje. Ela torna o ensino de uma língua estrangeira obrigatório a partir da quinta série do ensino 

fundamental e quanto ao ensino médio, o art. 36, inciso III, estabelece que “será incluída uma 

língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e 

uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição”. Com esta 

redação, fica assegurada a presença de uma língua estrangeira no currículo escolar, 

independente de qual seja esta. Nesse contexto, dentro das possibilidades das redes estaduais 

de ensino podemos supor que o inglês ocupou o lugar de disciplina obrigatória e o espanhol, 

como optativa. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/7_Gov_Militar/resolu%E7%E3o%20n.58-1976%20altera%20dispositivos%20da%20resolu%E7%E3o%20n.%208.pdf
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/7_Gov_Militar/resolu%E7%E3o%20n.58-1976%20altera%20dispositivos%20da%20resolu%E7%E3o%20n.%208.pdf
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/7_Gov_Militar/resolu%E7%E3o%20n.58-1976%20altera%20dispositivos%20da%20resolu%E7%E3o%20n.%208.pdf
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/7_Gov_Militar/resolu%E7%E3o%20n.58-1976%20altera%20dispositivos%20da%20resolu%E7%E3o%20n.%208.pdf


 

 

Em 2017, com a reforma do Ensino Médio (Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017), 

o art. 36 da LDB é modificado e entra em vigor a seguinte redação:  

 

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da 

língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter 

optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de 

oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino (BRASIL, 2017, 

grifos nossos). 

 

Com essa nova proposta, identificamos uma mudança significativa na maneira como a 

legislação educacional regulamenta o ensino da língua inglesa. Se em edições anteriores da 

LDB não havia a menção a um idioma específico, sempre usando a expressão “língua 

estrangeira”, agora o texto legal determina que este idioma seja o inglês e, além disso, a 

disciplina adquire o status de obrigatória, juntamente apenas com o Português e a Matemática, 

ainda de acordo com a lei em questão.     

Outro fato interessante é que pela primeira vez a lei que rege a educação nacional faz 

referência a quais línguas estrangeiras especificamente devem ser contempladas no currículo 

escolar. Dessa forma, o legislador parece ter ratificado uma escolha bastante recorrente no país, 

com a oferta de inglês majoritariamente e de espanhol, conforme as condições de 

disponibilidade de profissionais.  

Em 2018, foi aprovada a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 

o Ensino Médio. Este é um documento de valor normativo  

 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o 

Plano Nacional de Educação (PNE) (BNCC, 2017, p. 7)1.  

 

Além de trazer as competências e habilidades a que o aluno tem o direito de 

aprendizagem, a BNCC também traz mudanças significativas na concepção de língua 

estrangeira e como consequência, da própria língua inglesa. Na versão para o ensino 

fundamental, o inglês é apresentado como língua franca, “portanto, “desterritorializada” em 

seus usos por diferentes falantes ao redor do mundo –, bem como as práticas sociais do mundo 

digital” (BNCC, 2017, p. 477), ou seja, como uma língua usada globalmente para diversos fins. 

                                                             
1 A versão final da BNCC para o ensino médio foi aprovada em 2018. No entanto, o trecho que citamos faz parte 

da introdução do documento, comum para todas as etapas da educação básica e publicado em 2017. 



 

 

Nesse contexto, não há um país ou povo específico que seja o detentor dessa língua, nem tão 

pouco uma variedade específica que se sobressai. De acordo com Crystal (2003, p. 2), “De fato, 

se há uma consequência previsível de que uma língua está se tornando global, é que ninguém a 

possui mais”. Com isso, a concepção de língua estrangeira, que dá a noção de distanciamento, 

de pertencimento a outros lugares e de modelo a ser seguido onde a língua é adquirida como 

língua materna é substituída pela noção de língua franca, que permite a comunicação entre 

povos e lugares bastante diversos entre si. Partindo dessa concepção, apresentada ao estudante 

desde o ensino fundamental, no ensino médio  

 

As aprendizagens em inglês permitirão aos estudantes usar essa língua para 

aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, explorar novas 

perspectivas de pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e valores, 

argumentar, lidar com conflitos de opinião e com a crítica, entre outras ações 

relacionadas ao seu desenvolvimento cognitivo, linguístico, cultural e social. 

Desse modo, eles ampliam sua capacidade discursiva e de reflexão em 

diferentes áreas do conhecimento (BNCC, 2017, p. 478). 

 

A Base Nacional propõe um ensino de língua inglesa mais amplo do que outros textos 

educacionais orientaram anteriormente. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, por exemplo, havia a sugestão de que o professor trabalhasse o idioma a partir de três 

frentes: a estrutura linguística, a aquisição de repertório vocabular e a leitura e interpretação de 

textos, sendo esta última considerada como a mais importante (PCNEM, 1999). Com a Base, 

os eixos passam a ser cinco: Oralidade, que “envolve as práticas de linguagem em situações de 

uso oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na produção oral (ou fala)”; 

Leitura que “aborda práticas de linguagem decorrentes da interação do leitor com o texto 

escrito, especialmente sob o foco da construção de significados, com base na compreensão e 

interpretação dos gêneros escritos em língua inglesa; Escrita, que “envolve movimentos ora 

coletivos, ora individuais, de planejamento-produção-revisão, nos quais são tomadas e 

avaliadas as decisões sobre as maneiras de comunicar o que se deseja”; Conhecimentos 

Linguísticos, onde “consolida-se pelas práticas de uso, análise e reflexão sobre a língua, sempre 

de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita”; 

(BNCC, 2017, p. 241-243) inclui-se a partir de agora o eixo “Dimensão Intercultural”. A Base 

o justifica como  

 

Este é o cenário do inglês como língua franca, e, nele, aprender inglês implica 

problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo, seus 

valores, seu alcance e seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e 

povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma perspectiva 



 

 

histórica. Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua franca impõe 

desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais o adensamento das 

reflexões sobre as relações entre língua, identidade e cultura, e o 

desenvolvimento da competência intercultural (BNCC, 2017, p. 243). 

 

A BNCC traz mudanças importantes em relação ao ensino da língua inglesa. Observe-

se que a partir da concepção de língua franca surge um novo eixo a ser trabalhado em sala, 

considerando este aspecto, de que, através desta língua é possível aprender sobre outros povos, 

culturas e identidades e por meio de seu estudo, posicionar-se diante dos debates que são 

apresentados diante de si. Em relação aos demais eixos, parece não haver o privilégio de um 

em detrimento dos demais, o que se configura como uma abordagem mais equilibrada entre as 

habilidades a serem desenvolvidas no processo de aprendizagem de uma segunda língua e 

menos tecnicista, focada apenas na leitura e interpretação de gêneros textuais, como era 

sugerido anteriormente.    

 

4 RESULTADOS 

 

Nos últimos anos, o ambiente político passou por um período de mudanças que trouxe 

concepções de uma maior abertura ao capital estrangeiro no país e como consequência, uma 

visão diferenciada para a língua inglesa. A partir desse contexto e com as mudanças produzidas 

na legislação educacional referente ao Ensino Médio, podemos concluir que a língua inglesa 

nunca experimentou de tamanho privilégio no currículo escolar brasileiro. Ela passa a ser um 

dos três componentes curriculares obrigatórios nesta etapa da educação básica. Além disso, a 

BNCC também traz uma nova concepção para esta língua. Agora sendo vista como língua 

franca, é necessário ir além da leitura e interpretação de textos técnicos e através dela, produzir 

textos orais e escritos conforme as variadas situações comunicativas e conhecer os aspectos 

culturais por onde ela é importante.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o período colonial até os dias atuais, a necessidade de estudar a língua inglesa é 

oriunda da necessidade do contexto socioeconômico vigente. No entanto, entendemos que as 

alterações proporcionadas em âmbito legal por si próprias não atendem plenamente as 

necessidades de alunos e professores da escola pública. A obrigatoriedade do componente 

curricular no ensino médio não veio acompanhada de melhores condições para o trabalho 



 

 

docente em sala de aula. Persistem a baixa carga horária, recursos tecnológicos limitados, 

professores lotados em muitas salas, classes superlotadas, defasagem na formação inicial e a 

ausência de uma política de formação continuada para o docente são fatores decisivos nesse 

assunto. Sem modificações também nestes aspectos, as alterações feitas em âmbito legal 

provavelmente ficarão limitadas às próprias letras da lei.  
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RESUMO 

 
A Língua Portuguesa é uma ferramenta de comunicação que por primazia assume um papel importante 

para a cultura e história da sociedade brasileira. Partindo deste aporte introdutório, esta pesquisa tem 

por objetivo analisar o ensino de Língua Portuguesa trabalhada pelos educadores a educandos no 

contexto atual das escolas brasileiras. Para chegar a este objetivo refletiu sobre o desenvolvimento da 

leitura de educandos nas aulas de Língua portuguesa, bem como discutiu sobre a melhoria das práticas 

de ensino dos educadores no âmbito das escolas brasileiras. Baseando-se nestes pressupostos teóricos, 

foi feita uma pesquisa bibliográfica a partir dos estudos de Barros (2007), Borges; Salomão (2003), 

Brasil (2005), Góis; Carvalho (2017), Saussure (1969) e outros. Os resultados desta pesquisa 

constataram que as dificuldades encontradas em parte de uns alunos podem ser incrementadas por meio 

dos saberes linguísticos exercitados nas atividades de leitura realizadas pelos professores dentro de sala 

de aula. Esperar-se que esta pesquisa atinja as metas de melhoria das práticas, contextualizando, 

sobretudo o ensino da gramática e das teorias desenvolvidas nas escolas brasileiras para a articulação e 

o desenvolvimento da Língua Portuguesa trabalhada pelos educadores a educandos na sociedade 

contemporânea. 

 

Palavras-chave: Gramática. Educadores. Escolas brasileiras. Língua Portuguesa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Língua Portuguesa em um reparo universal está evidente em toda nossa vida, 

refletindo sobre as diversas ideias que guiam o ensino brasileiro desta disciplina. Quando 

ponderamos, ainda, no ofício da Língua Portuguesa, além da ideia peculiar da educação e 

aprendizado, com a ideia de linguagem é de plena relevância, porque sua reflexão está inerente 

em outras convicções relacionadas ao trabalho de educadores, como, por modelo, compêndio, 

fala, padrão, sentido, indivíduo, teor, leitura, diversidade linguística, entre outros, tornando a 

estabilidade da língua um dos importantes norteadores do ofício dos professores.  

Colocado a vista que o assunto do ofício e estudo deste ensinar aos nossos educandos 

seja a linguagem, em suas mais diversas posses de revelação. Segundo mostra Góis; Carvalho 

(2017), “a linguagem faz parte das relações humanas e em suas diferentes formas de 

manifestação revela traços políticos e ideológicos, e na sala de aula em todos os níveis é possível 

perceber as opções teóricas e metodológicas dos professores.” Dessa forma, a linguagem 



 

 

permitiu ao professor um amplo ensino de metodologias que leve o aluno ao ensino na prática 

e métodos relevantes em que o docente não trabalhe apenas meras atividades padronizadas, mas 

que mostre ao aluno um ensino mais amplo e significativo. 

A fecundação de linguagem como ênfase do ponto de vista, conforme o impecável (s.d.), 

foi um origem sustentada pelo costume da gramática grega, passando pelos ladinos, pela Idade 

Moderna Média, especulativamente rompida nocomeço do século XX, de modo positivo, 

Saussure, (1969). O autor salienta que o vocábulo é produzido no particular da cognição das 

pessoas. E da tendência delas, principalmente dos homens arrumarem o raciocínio do ponto de 

vista, dependendo da demonstração pela linguagem articulada lógica e arranjada. Assim, a 

linguagem é apreciada à interpretação deste raciocínio. A ideia que estabelece as análises 

clássicas da língua parte da eventualidade de que o caráter da linguagem é lógico, por 

compreender os homens a ponderarem, proporcionalmente às regras completas. 

A língua pode ser considerada uma instituição pela qual os interagem e comunicam uns 

com os outros por meio de comparações arbitrárias, orais auditivas, constantemente utilizadas. 

Faz se preciso mencionar que existem variações no âmbito sociocultural em que os sujeitos 

vivem. Conforme afirma Lyons, (1979), apud Góis; Carvalho, (2017), as variações entre 

âmbitos são marcadas pelos diversos paradigmas de uso da linguagem que a sociedade pode 

proporcionar, ou seja, estes paradigmas são apresentados, conforme as maneiras de vida e os 

tipos de relações típicas da sociedade dos sujeitos.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi baseada nos pressupostos teóricos dos estudos de Barros (2007), 

Borges; Salomão (2003), Bonato (2015), Brasil (2005), Ghiraldelli (1990), Góis; De Carvalho 

(2017), Lyons (1979), Lucena (2019?), Marcuschi (2019?), Pereira (2006) e Saussure (1969). 

Foi elaborado um levantamento de dados bibliográficos a respeito da temática intitulada 

“Ensino de língua portuguesa trabalhada pelos educadores a educandos no contexto atual das 

escolas brasileiras com objetivo de entendermos como a mesma vem sendo aprimorada na área 

educacional. Através de informações disponibilizadas nos artigos e relatos encontrados nos 

sites eletrônicos, desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica.  

 

 

3 ESCOLAS BRASILEIRAS DE ONTEM E A REALIDADE ATUAL 

 

https://www.dicio.com.br/fecundacao/
https://www.dicio.com.br/enfase/
https://www.dicio.com.br/ponto-de-vista/
https://www.dicio.com.br/impecavel/


 

 

Para as pessoas que experimentaram a escola de alguns anos atrás, enxergando os fatos 

atuais da escola pública no Brasil hoje, nota-se um apontamento catastrófico com relação a 

conduta dos alunos, falta de interesse pelo desacatamento e teor pelos professores, que são 

apenas alguns das questões encarado dentro de sala de aula, uma série, além destes problemas 

que chegam a se juntar, capturando a execução de uma bola de neve, onde a violência e o 

bullying tornam-se o tema mais analista deste somatório de contrariedades. 

Mas onde estará o objeto chave desta transformação de posturas? Será que o 

estabelecimento de ensino de Língua Portuguesa é o único culpado por isso? A estas perguntas 

são colocadas em outras perguntas especificas. Os diligentes dos conhecimentos escolares 

admoestam seus ensinamentos a um ponto farto nas aparências teóricas, mas quando os 

profissionais do ensino tentam colocá-los em exercício cotidiano no trabalho com seus alunos, 

fica a impressão constrangedora de que algo não vigorou como deveria ou como estes 

profissionais achavam que vigoraria. 

Sabemos que apesar desta conhecida crise econômica que se passa em nosso país, o 

Governo Federal ainda procede a expedir recursos razoáveis para o ensino trabalhado ao 

alunado na sala de aula. Mas, isso infelizmente nunca chega à sua integralidade do intuito a que 

foi conduzido. Mesmo assim estes recursos são aptos para ser realizado um trabalho qualitativo 

na escola pública, devido às descortesias com os investimentos no setor educacional. 

 
Se nós compararmos a escola pública de hoje com a de anos atrás, fica óbvia 

a estratosférica diferença de qualidade, onde a quantidade de recursos era bem 

inferior, e mesmo assim a qualidade do ensino e do aprendizado dos alunos 

no tocante ao interesse era muito superior aos dos dias atuais. A educação é o 

ponto básico para estruturar toda uma sociedade, e isso não é novidade pra 

ninguém, porém a forma indiscriminada de tratamento dispensada aos 

professores, que tentam produzir e elevar a qualidade da educação em nosso 

país tem mostrado o outro lado obscuro da nossa realidade educacional. Uma 

infeliz realidade que privilegia a quantidade e faz por desmerecer a qualidade, 

deixando de forma clara o reflexo de tudo isso, que pode ser constatado na 

qualidade limitada dos bons profissionais que existe hoje no mercado de 

trabalho (BRASIL ESCOLA, 2019). 

 

Só existe um objetivo verdadeiro que pode modificar este jogo, e esta posição, que é a 

reconquista do vantajoso espaço familiar pelos educandos da instituição pública, buscando 

incentivá-los à função real da escola como possibilidade de associação social, inteirando-os 

sobre a influência, da dependência e respeito dentro das instituições escolares, e que as aulas 

atuais, podem equivaler uma grande modificação no horizonte social e especialista de cada um 

deles. Exclusivamente desta maneira e parceria entre familiares, educadores, educandos, 

escolas e mudança precisa poderá num futuro imediato fluir benignos frutos. 



 

 

Outro ponto extraordinariamente restritivo é este péssimo empecilho salarial, e esta 

disparidade salarial dos docentes no Brasil afora. A administração federal impõe suas doutrinas 

de estimar o ensino público lecionado pelos docentes aos discentes em horizontalidade 

nacional, censurando na maioria das vezes restringindo bens federais daquelas edificações que 

não alcançaram suas pretensões, de modo linear e igualitário, todavia, os nossos Parlamentares 

e a gestão federal, avançam opostos à federalização salarial dos docentes, o que não deixa de 

ser uma discussão quando falamos em um idêntico propósito a ser atingido. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira regra de planos e bases do ensino brasileiro (LDB 4024/61) surgiu em meio 

ao enfraquecimento da ação da nova escola nos anos 30, e renovação dos anos 60, sendo a 

última reestruturação de diversas outras que aconteceram em meio dos 30 anos. E porque não 

dizer do ensino de Língua Portuguesa. Esta regra propiciou a existência dos debates e a tentativa 

de razões que advogassem a conveniência da popularização educacional. Tal regra deixar de 

possuir seus caráteres populares e fomentou diretrizes concernentes às características ideias e 

novas no poder fundado. Segundo as teorias de Góis; Carvalho (2017) 

 
Apesar da discursão das concepções de linguagem e os conceitos subjacentes 

a tais concepções, sejam constantemente abordados por diversos outros 

trabalhos, é importante às observações em tela, pois o principal objetivo, neste 

texto, é apresentar uma síntese de conceitos relacionados às concepções de 

linguagem, a fim de ilustrar nossas discussões, considerando que o tema 

envolve todo o trabalho com a linguagem e afeta diretamente, as 

possibilidades e os resultados dos processos de ensino e de aprendizagem de 

língua. A (LDB) Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabeleceu, nas 

últimas quatro décadas, as competências para o ensino da Língua Portuguesa 

nas escolas brasileiras. Cada lei desse período de acordo com o contexto que 

envolvia a concepção de linguagem dava os encaminhamentos principais para 

a formalização das Diretrizes. Assim as concepções teóricas e metodológicas 

de cada documento estão diretamente relacionadas às tendências pedagógicas 

e correntes linguísticas, as quais embasam o estudo e o trabalho com a 

linguagem do período em que vigoraram (GÓIS; CARVALHO, 2017, p. 6) 

 

Os esboçais patrióticos na gestão de Getúlio Vargas, prometeu um crescimento 

industrial no país, isto é, encaminhado na proposição de que o Estado encarregaria maior 

proporção à frente da imprescindível distribuição do ensino de Língua para as categorias 

populares.  

A linguagem como forma de comunicação, de acordo com os critérios nacionais e 

disciplinares, entendendo como um trabalho comum, consequentemente, em seu caráter 



 

 

histórico-social [...] se realiza nas experiências sociais e nos notáveis instantes da história 

“(BRASIL, 2005, p. 20). Nesta contextura, a linguagem é o lugar das ligações sociais em que 

falantes influem como indivíduos. A interação, assim, de forma abundante, é conquistada como 

atribuidora da linguagem. 

Para discutir exclusivamente dos julgamentos de linguagem é primordial, inicialmente, 

proporcionar uma contextualização do passado do ensino de Língua Portuguesa no Brasil. 

Reconhecemos ser importante esta aproximação, pois este âmbito lendário está frontalmente 

descrito às estabelecidas linguísticas e seu reconhecimento, entendendo as modificações em 

relação às opiniões de linguagem e língua, objetos de trabalho e estudo na Língua Portuguesa. 

A linguagem contorna uma parte verbal e não verbal, sendo um processo mais 

complicado. Por outro lado, a língua é uma parte necessária da linguagem, que pode ser 

estimado a um resultado social do que alguns sujeitos invocam como virtude da linguagem. O 

método de aprendizado e ensino de língua materna, que é a língua portuguesa, nos últimos 

decêndios tem sido uma conciliação bastante controvertida pelos professores, das distintas 

posses de comportamento que eles trabalham em sala de aula, baseando-se nas ideias de 

linguagem. Caso eles apresentem como essência os dois primeiros intuitos referidos, é provável 

trabalhar de maneira a integrá-los, mas, os professores que anseiam somente o primeiro intuito 

conseguem errar por não se reprimir na instrução da variante modelo da língua, que é um hábito 

politicamente intolerável.  

Por séculos admitia-se que instruir Língua Portuguesa era abertamente construir com 

que os discentes adornassem uma listagem de princípios da gramática. Isto ocorria do seguinte 

modo: os preceitos ortográficos e estratos gramaticais eram descritos ao aluno, de forma 

desligada do uso da língua e verdade cotidiana. Tinha-se uma linguagem como vocábulo do 

raciocínio. 

A linguagem se distingue enquanto ferramenta de informação, isto é, a língua é vista 

como uma constituição ou adjacente de signos que se ajustam e são hábeis de transportar um 

recado de um emitente para um receptador. Neste sistema, a linguagem é gerada como uma 

realidade externa o conhecimento independente e subjetivo dos envolvidos. Para essa ideia, o 

falante possui em sua cognição uma advertência a transportar a um ouvinte, ou seja, transmitir 

conhecimentos que ele anseia transportar a outro alguém. Assim, nesta expectativa, a linguagem 

é gerada como sistema ou maneira de diálogo, em que o sujeito, apenas não exprime e torna o 

raciocínio, mas interatua e executa ações com o interlocutor. Estas conversas não ocorrem de 

maneira prefixada, porém de distintas maneiras, onde o uso da língua é operacional, seja em 



 

 

uma aula de Geometria Analítica ou de Linguística Aplicada, demonstrando a partir daí no 

ensino de língua portuguesa à relevância da área interdisciplinaridade. 

As hipóteses destes fundamentos teóricos contribuem para um exame da cultura acerca 

do âmbito sociocultural em que o sujeito está incluído, consentindo uma pronunciação deste 

com os atributos especializais de alunos, transportado por um padrão bidirecional, a partir do 

qual se sobressaem a acomodação recíproca e a interdependência entre educadores e educandos 

dentro de sala de aula. 

Portanto, os resultados desta pesquisa comprovaram que os obstáculos encontrados em 

parte de uns discentes podem ser desenvolvidos, através dos conhecimentos linguísticos 

aplicados nas atividades de leitura feitas pelos docentes na sala de aula. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esperamos que esta pesquisa alcance melhoria da inclusão e das práticas metodológicas, 

principalmente para vim contextualizar a articulação da Língua Portuguesa lecionada pelos 

docentes a discentes no espaço físico, social e contemporâneo, diante dos fundamentos e 

procedimentos pedagógicos, que são desenvolvidos no ensino da gramática nas escolas do 

Brasil. 

É essencial se estabelecer uma prudência sobre uma política de educação na língua que 

presume uma ideia clara sobre a forma de ser do assunto em análise, isto é, certificar a língua 

em toda sua quantidade. A essência diversificada e multiface na língua possui uma relação com 

a ideia do homem como um ser social, articulando em uma base incompreensível da sociedade 

brasileira, estando associada à condição cultural, ideológica econômica e política. 

No intervalo de alguns anos, as diferentes opiniões sobre a concepção de língua se 

expuseram no núcleo de variantes estudes, e completaram se convertendo em motivo de 

pesquisa. Podemos salientar dentre estes debates a relação entre cultura e língua, que até hoje 

se caracteriza em uma temática polêmica, porque alguns linguistas compreendem a língua causa 

da aplicação e cultura. Este encontro nos estimula certo acesso e uma insensatez das distintas 

importâncias e opiniões de língua, exercida no ensino de Língua Portuguesa nos 

estabelecimentos escolares. 
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CRENÇAS DE ALUNOS SOBRE A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO WHATSAPP 

 

Antônia Audineide Fernandes de Queiroz1 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

                   

Marcos Nonato de Oliveira2 
Universidade do Estado do Rio grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Ancorando-nos na ideia de que as tecnologias digitais acrescentaram dimensões essencialmente 

dinâmica ao ensino de línguas, com a possibilidade de diversas experiências de interação, buscamos 

neste artigo, investigar as crenças dos alunos no que refere- se ao uso do aplicativo WhatsApp, para o 

ensino e a aprendizagem da produção de textos, averiguar o perfil dos alunos em relação a propostas de 

atividades com as tecnologias digitais; identificar as crenças dos alunos em relação a produção de textos 

no aplicativo WhatsApp e analisar as crenças dos alunos na perspectiva da produção textual no aplicativo 

WhatsApp. O estudo trata-se de uma pesquisa participante, assumindo uma metodologia de caráter 

descritivo-interpretativo, na qual lançamos um olhar qualitativo sobre os dados, na perspectiva do 

método fenomenológico. Como instrumentos para a pesquisa, utilizamos um questionário, de alunos 

pertencentes ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os resultados apontam para uma perspectiva positiva 

considerando que os alunos apresentam crenças de que o aplicativo WhatsApp se configura como uma 

ferramenta didática que pode favorecer a produção de textos por apresentar um caráter dinâmico e 

inovador com grande dimensão de informações e linguagens.  
 

Palavras-chave: Crenças. Alunos. Produção de textos. WhatsApp. 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando que a internet pode ser vista como um espaço didático- pedagógico que 

possibilita a inserção do aluno em diferentes situações de interação, dentre elas o engajamento 

da produção textual em novas configurações. Para Kenski (2012), o ambiente digital propõe 

transformações e acrescenta novas dimensões e sentidos e novas percepções ás formas de 

expressão e comunicação para finalidades educacionais. 

Os motivos dessa pesquisa dão-se em função de observações, questionamentos e 

inquietações diante das dificuldades da maioria dos alunos no que se refere ao desempenho na 

produção de textos. Assim, pensamos em direcionarmos o trabalho com a produção textual 

voltada para o ambiente virtual. Conforme expõe Araújo (2006), “o ciberespaço, configura hoje 

uma nova era, a era da informática, das múltiplas janelas abertas, da hipertextualidade, do 

‘diário digital’, de uma nova sociabilidade”. Nesse viés, pretendemos desenvolver um estudo 

                                                             
1 Mestranda do Programa Profissional em Letras (PROFLETRAS / CAPF)  
2 Prof. Dr. do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) e 

do Programa Profissional em Letras (PROFLETRAS) 
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fomentado pela necessidade de investigar o aplicativo WhatsApp como uma ferramenta que 

comporta hipermídia3 e instiga o aprendiz às comunicações interpessoais, socialização, 

produção, veiculação e publicação de conteúdos. 

São aspectos dessa natureza, que influenciam a necessidade de investigar as crenças dos 

alunos no que se refere a utilização do Whatsapp, bem como se dá a interatividade no ambiente 

virtual na perspectiva de favorecer leituras, discussões diversas e produções textuais, nas aulas 

de língua materna e posteriormente em outras instâncias sociais.                                                                                                                               

 

2 METODOLOGIA 

 

Com o intuito de analisar as crenças de alunos sobre a produção de texto no WhatsApp, 

procuramos desenvolver um estudo bibliográfico. Inicialmente, trata-se de uma pesquisa social 

e educacional, podendo ser classificada de pesquisa-participante. Para Le Boterf (1984), numa 

concepção científica a pesquisa participante tem características interacionais, já que se 

caracteriza pela interação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas nas situações 

investigadas. Ademais, nosso estudo tem abordagem qualitativa, essa escolha justifica-se ao 

estudo, buscando entender e refletir sobre a influência do ambiente digital para atividades 

dinâmicas e prazerosas de produções textuais em ambientes virtuais. Oliveira (2007, p. 37) 

apresenta a pesquisa qualitativa como “um processo de reflexão e análise da realidade”. Nossa 

pesquisa, além desse desenho metodológico, adota como orientação o método   

fenomenológico. Para Gil (2010, p. 39), “o método fenomenológico trata, pois do processo pelo 

qual tudo que é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência, em um 

fenômeno que consiste em se está consciente de algo”. Pretendemos abordar as particularidades 

de um dado fenômeno no que se refere ao significado que os alunos participantes irão atribuir, 

ao aplicativo WhatsApp, como ferramenta metodológica que favorece a produção de textos. 

Desenvolvemos o nosso estudo numa turma do 9º Ano “A”, do Ensino Fundamental 

com 15 alunos, na faixa etária entre 13 a 16 anos. Conforme comenta Gil (2010, p. 138), “na 

pesquisa fenomenológica, o propósito não é a garantia de resultados representativos de uma 

população e sim apenas que os participantes sejam capazes de evidenciar suas crenças”. Para 

coletarmos nossos dados, utilizamos como instrumentos o questionário com perguntas abertas, 

que tem como propósito sondar o perfil da turma quanto a relação com o aplicativo WhatsApp, 

com o objetivo de analisar o uso e abstrair até que ponto as crenças conferem uma percepção 

                                                             
3  É uma mídia de leitura não linear que contém imagens, sons, texto e vídeo (multimídia) como elementos de um 

sistema de hipertexto. 
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acerca da ferramenta em estudo como elemento de contribuição para o ensino e aprendizagem 

da produção textual.  

 

3 CRENÇAS E IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA  

 

É evidente que, nos últimos anos, o estudo das crenças na Linguística Aplicada tem 

crescido consideravelmente. Isso justifica-se pela pertinência de novas perspectivas de 

investigação nesse campo, envolvendo aspectos acerca de percepções de professores e alunos.  

No tocante a conceitos, falar de crenças é complexo, por tratar-se de uma perspectiva paradoxal, 

uma vez que crença e conhecimento têm sentidos distintos, para alguns estudiosos é similar 

para outros não, considerando que o conhecimento está relacionado a fatos, objetivos, e crenças, 

à avaliação e julgamento. Pajares (1992, p. 309) define crenças como: 

 

Atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, ideologia, percepções, 

conceituações, sistema conceitual, pré-conceituações, disposições, teorias 

implícitas, teorias explícitas, teorias pessoais, processo mental interno, 

estratégia de ação, regras de prática, princípios práticos, perspectivas, 

repertórios de compreensão, estratégia social. 

 

Sob essa perspectiva, uma crença contempla algum tipo de avaliação, consciente ou 

inconsciente, que, de alguma forma envolve as emoções, as quais um indivíduo evoca para 

fundamentar seu pensamento e ação, isso acontece mediante uma leitura de uma realidade 

vivenciada, que dar suportes a subjetividades e conceitos. Já na definição de Barcelos (2006, p. 

18), 

 

[Crenças são] uma forma de pensamento, construções da realidade, maneiras 

de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 

experiências resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 

dinâmicas, contextuais e paradoxais. 

 

Compartilhando do olhar da autora, percebe-se a dinamicidade das crenças, pois não 

podemos vê-la atualmente numa visão estática e uniforme. Em se tratando de alunos, infere-se 

que as crenças são ainda mais diversificadas quando se trata, portanto, de experiências e 

contextos diferentes.   

Há muitas definições para crenças sobre aprendizagem de língua, como podemos 

perceber, não há uma definição única para o conceito de crenças, existem vários termos e 
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definições, no entanto o nosso estudo vai de encontro com o conceito de crenças abordado por 

Barcelos (2004, p. 52), quando expõe que 

 

O interesse pelo estudo das crenças é ratificado devido uma mudança 

paradigmática na LA: de um olhar analítico sobre o ensino-aprendizagem de 

língua do ponto de vista da linguagem (produto) para um olhar analítico que 

dá prioridade ao processo, no qual os sujeitos envolvidos (professor e 

aprendiz) ganham lugar privilegiado.  

 

Nessa ótica, as crenças dos alunos e professores são privilegiadas frente às experiências 

que, de forma processual, vão mostrando efeitos positivos e fortalecendo a credibilidade tanto 

do docente quanto do aprendiz.  

Nesse liame de ideias, é consensual que a vivência dos alunos no âmbito educacional 

ou no contexto fora da sala de aula, repercutirá nas suas crenças em relação ao ensino e 

aprendizagem. Na visão de Dewey (1959, p. 16), as crenças são parte das nossas experiências 

e estão relacionadas às nossas ações, pois abrangem “todas as matérias de que não temos 

conhecimento seguro, mas em que confiamos o bastante para basear nossa ação”. 

Especificamente no que concerne ao aluno, compreendemos a crença como uma posição 

valorativa nas aulas de Língua Portuguesa, considerando que, mediante as experiências que 

guiam as ações, essas influenciam nas crenças em relação ao aprendizado e nesse viés, essas 

crenças influenciarão os outros.  

Assim, é preciso reiterar que as crenças podem ser favoráveis ou não ao ensino e a 

aprendizagem de Língua Portuguesa. Sabemos que a língua materna perpassa pela reflexão 

acerca das concepções de língua e de linguagem assumidas pelo professor em sala de aula, ou 

seja, também pelas crenças que ele adota, daí a influência na maneira como este profissional 

encara a linguagem e norteia a sua prática de ensino. 

 

4 A LÍNGUA PORTUGUESA NA ERA DIGITAL E O WHATSAPP  

 

O ensino de língua materna deve oportunizar práticas sócio comunicativas, propiciadas 

pelas tecnologias emergentes, em especial, às ligadas à área da comunicação, pois a dimensão 

dos usos de materiais didáticos digitais, proporcionam aos alunos grandes possibilidades de 

interação, afetividade e colaboração.  

A intenção é desenvolver um trabalho de produção textual com construção de sentido 

na perspectiva de aprimorar as habilidades que competem, organizar a estrutura discursiva no 
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texto escrito, a partir de práticas comunicativas, mesmo sabendo que a escrita no ambiente 

digital traz novos entendimentos e peculiaridades. 

Diante dos diversos espaços da internet, o WhatsApp é um aplicativo de mensagens 

multiplataforma que permite trocas de mensagens pelo celular, onde podemos compartilhar 

várias situações, construir relações e até podemos dizer que é um dos aplicativos mais acessados 

no contexto atual, pois oferta a interação tanto assíncrona quanto síncrona, propiciando um 

espaço virtual que pode comportar grupos de até duzentos e cinquenta e seis participantes. Para 

Moreira e Trindade (2017, p. 32), “o WhatsApp vem ganhando importância nas correntes de 

pensamento sobre Educação, pois é um aplicativo [...] que permite, não só a troca de mensagens 

escritas, mas também a troca de imagens, vídeos, áudios e documentos”. 

Nessa perspectiva, o ensino e aprendizagem passa a ser ampliado, pois, este passa do 

espaço restrito da sala de aula para o espaço (físico digital). Diante desse dinamismo da 

comunicação proporcionada pelo WhatsApp, acreditamos que podemos tê-lo como uma 

ferramenta digital colaborativa de aprendizagem. A esse respeito, Valente e Mattar (2007, p. 

52) afirmam que “o aluno passa também a ser, além de leitor também produtor de material 

didático, e inclusive editor e colaborador, para uma audiência que ultrapassa os limites da sala 

de aula, ou mesmo do ambiente de aprendizagem”. 

Como vimos, a mera presença das interfaces digitais confere às metodologias das aulas 

de Língua Portuguesa uma diversidade de configurações além de linguístico-discursivas, a 

presença das multisemiose4 no processo de produção de textos, acrescentando de forma 

significativa a construção de conhecimentos para a produção de textos. 

No que tange à eficácia do WhatsApp para o processo de produção textual, partimos do 

entendimento de que o processo interativo proporcionado nessa esfera conduzirá o aluno a 

familiarização com um elenco de discursos: a proposta enunciativa da produção, os textos 

multimodais, as discussões argumentativas e as conversações entre outras produções textuais e 

semioses que ilustram a afetividade durante o processo discursivo. 

Logo, sendo o WhatsApp um suporte textual de natureza digital, o mesmo se adequa na 

perspectiva que discorre Porto (2017, p. 119), “o WhatsApp possibilita transformações nos 

processos comunicacionais, nos modos de ensinar e aprender, na prática de leitura e de e escrita. 

Esses novos contornos comunicativos facilitam fluxos interacionais colaborativos 

proporcionando a construção de saberes, uma vez que professores e alunos ensinam e aprendem 

simultaneamente.  Além desses pressupostos, Andrade (2016, p. 39) expõe que 

                                                             
4  Textos multimodais. 
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Não se trata, portanto, de um exercitar aleatório de propostas eventuais que 

pretendem estimular a criança a escrever e a desenvolver a criatividade e, por 

isso, cabe ao professor provocar o aluno, instigá-lo, inspirá-lo a fim de 

despertar nele o prazer pela leitura e, por conseguinte, pela escrita e/ou vice-

versa. 

 

Nessa visão, compreendemos que o ambiente virtual pode instigar o aluno a produção 

de textos, partindo de propostas textuais dinâmicas, criativas, fazendo com que os alunos 

interajam de forma participativa e dialógica atentando para as condições de produção, o 

conteúdo temático, a coerência e a criticidade, bem como o estilo e o efeito de sentido. 

 

5 UMA ANÁLISE DAS CRENÇAS DOS ALUNOS SOBRE A PRODUÇÃO DE TEXTO 

NO WHATSAPP  

 

Como desdobramento da nossa pesquisa de campo, foram realizadas duas questões 

abertas com o propósito de analisar o discurso dos Alunos Participantes (doravante AP) sobre 

a finalidade do uso do aplicativo WhatsApp e, posteriormente, averiguar as crenças sobre esse 

aplicativo como ferramenta de incentivo à produção de textos. 

 

Quadro 1: A finalidade do uso do aplicativo WhatsApp pelos alunos 

COMENTÁRIOS 

AP 1 -  Eu uso para conversar com meus familiares e amigos. 

AP 2 -  Conversar com amigos e familiares. 

AP 3 – Para conversar com os amigos. 

AP4 – Fofocar com amigos. 

AP 5 -  Para conversar com as pessoas. 

AP 6 – Uso para conversar com parentes. 

AP 7 -  Falo no WhatsApp para perguntar informações, dizer algum mandado. 

AP 8 -  Para conversar com os amigos. 

AP 9 -  Uso apenas para conversar com os amigos. 

AP 10 – Para conversar com familiares e amigos. 

AP 11 – Se comunicar com meus familiares e amigos. 

AP 12 – Para se comunicar com amigos e ver status. 

AP 13 – Para conversar com as pessoas. 

AP 14 – Uso para conversar com os amigos. 

AP 15 – No WathsApp eu converso sobre as aulas, com os familiares e amigos para troca de respostas. 
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As respostas dos alunos revelaram que o WhatsApp é visto como um aplicativo apenas 

para bate-papo, para conversas, como se o aplicativo se restringisse apenas para relações 

interpessoais e entretenimentos. Essa concepção só reforça a falta de experiência do aluno em 

relação as ferramentas digitais para fins didáticos. É válida a reflexão de Souza (2011, p. 256) 

“os ambientes virtuais implicam ainda um desafio para a prática educacional, pois elas ainda 

são novidades para muitos professores, o que significa que seus usos em contextos educacionais 

geralmente requer um processo de adaptação”. 

Nos dados supracitados, pudemos averiguar que além da maior parte dos alunos terem 

relação ativa com as redes sociais, a preferência pelo aplicativo WhatsApp é algo já adquirido 

pela quase totalidade dos aprendizes.  Ribeiro (2005) confirma esse pensamento ressaltando 

que, para alguns adultos, ainda é difícil adaptar-se às novas tecnologias, pois talvez em seu 

tempo de criança ou mesmo de adolescentes não puderam vivenciar a experimentar a escrita 

digital. 

Em convergência a esse pensamento, Moran (2013, p. 31) diz que “com as tecnologias 

atuais, a escola pode transformar-se em um conjunto de espaços ricos de aprendizagens 

significativas, presenciais e digitais que motivem o aluno a aprender ativamente a pesquisar o 

tempo todo[...]”.  Dessa forma, a escola deve atuar como mediadora e incentivadora para o uso 

das ferramentas digitais como artefato metodológico, tanto no processo de leitura quanto da 

escrita.  

 

Quadro 2: Crenças dos alunos acerca do aplicativo WhatsApp 

CRENÇAS EVIDENCIADAS 

AP 1 – Aprimora a escrita. 

AP2 – Ajuda com imagens e textos e etc. 

AP 3 – Auxilia a escrita. 

AP4 – Traz liberdade. 

AP 5 – Pode ser útil para a educação. 

AP 6 – Proporciona novas palavras e expande o vocabulário. 

AP 7 – Facilita a escrita, mesmo tendo a possibilidade de gravar áudios. 

AP 8 – Uma fonte de pesquisa. 

AP 9 – Favorece a liberdade de falar. 

AP 10 – Estimula a escrita, com tanta informação é mais prático de aprender. 

AP 11 – É um meio que já estamos acostumados a usar, então aplicando a atividade de escrita tornará 

ainda mais interessante. 

AP 12 – Facilita a troca de ideias com outras pessoas, podemos tirar dúvidas e ter um crescimento na 

aprendizagem. 

AP 13 – Oferece mais tempo de criar ideias e também tem áudios para conversas e muitas outras 

fontes. 

AP 14 – Fácil de escrever textos.  

AP 15 – Desenvolve a escrita e a leitura. 
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Com relação a essas crenças dos alunos, vale se apropriar do entendimento de Richards 

e Lockhart (1994, p. 52) que “as crenças podem influenciar a motivação do aluno para aprender, 

as suas percepções sobre o que é fácil ou difícil sobre a aprendizagem, assim como, suas 

preferências por determinados tipos de estratégias de aprendizagem”. Desse modo, 

compreendemos que quando as crenças convergem com as atividades proporcionadas, torna- 

se mais fácil alcançar o sucesso na aprendizagem.  

Nos comentários de todos os alunos é desvelado a crença favorável ao aplicativo 

WhatsApp, como objeto didático que possa estabelecer meios facilitadores ao ensino e 

aprendizagem da produção textual. Para justificativa dessa crença é revelado nas falas, do AP1, 

AP6 e AP15, a concepção de que é ampliado o vocabulário e nas entrelinhas que é enfatizado 

o desenvolvimento da escrita bem como da leitura. Posto de maneira mais clara vale reiterar 

que as interfaces digitais são ricas em letramentos, conforme afirmam Palfrey e Gasser (2011) 

que os nativos digitais são buscadores e navegadores que como protagonista se alimentam de 

novas informações.  

Para complementar a ideia adicional de informações existentes no ambiente virtual, o 

AP2, AP8 e AP13 mencionam a presença de mais fontes e mais informações, nesse caso eles 

se referem aos modos semióticos dos textos multimodais, que podem ser acionados no 

aplicativo WhatsApp, como áudios, imagens, emoticons, entre outros hiperlinks que queira 

solicitar para informações.   

Ainda sobre o mesmo questionamento do quadro acima, percebemos, de forma enfática 

nas respostas dos informantes AP4 e AP9, que eles acreditam nesse ambiente digital para 

escrever, porque segundo eles se sentem livres. Essas respostas nos chama a atenção para o fato 

da ideia de independência, controle, liberdade, responsabilidade e autonomia. Na visão de Paiva 

(2011), a autonomia do aprendiz pode auto- organizar a aquisição, pois os processos cognitivos 

e algumas escolhas de aprendizagem dependem dos aprendizes. Partindo dessa concepção, 

acreditamos que essa aprendizagem autônoma ocorre em contextos mediados por novas 

tecnologias, pois essa pode ocorrer individualmente ou de forma colaborativa em uma 

comunidade específica ou em um grupo de discussão, como é o caso do grupo no WhatsApp, 

nesse âmbito o aluno passa a evoluir diante da aprendizagem almejada sem o monitoramento 

do professor. 

De acordo com as falas do AP3, AP5, AP11 e AP12, fica explícita a grande atração dos 

alunos pelo WhatsApp, entretanto podemos observar que os alunos demonstram um certo 

desinteresse pela escrita e apresentam uma certa motivação apenas pelo fato da proposta de 

produção estabelecer vínculos com o aplicativo. Desse ponto de vista, fica evidente que o 
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WhatsApp permite um caráter relevante para a competência da escrita.  Assim, nossas análises 

averiguaram que os alunos nutrem crenças em relação ao fato do aplicativo WhatsApp, 

favorecer a produção textual. Pois sendo esse o escopo do nosso estudo. Para Miccoli (2010, p. 

29), “todas as experiências vivenciadas são processos que envolvem dinâmicas relacionais e 

interacionais”. Isso se aplica ao entendimento de que é pertinente posturas didáticas 

metodológicas proporcionadas pela escola para a vivência de experiências que venham 

proporcionar caminhos a favor dessas práticas interativas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, apresentamos uma investigação sobre as crenças dos alunos sobre a 

produção de textos no aplicativo WhatsApp. Na análise das falas dos alunos, percebemos que 

apresentam crenças bastante favoráveis ao uso das ferramentas digitais, bem como do 

WhatsApp, pois para a maioria o aplicativo favorece o processo interativo com suas semioses e 

interatividade e, assim, pode motivar o processo da produção escrita. O WhatsApp mostrou-se 

como uma ferramenta promissora, principalmente no quesito motivacional dos alunos. O que 

foi constatado nas crenças dos alunos é algo que vem sendo estudado por diversos 

pesquisadores, mostrando uma gama de benefícios que os aplicativos digitais podem trazer não 

somente para o ensino e aprendizagem da produção de texto em sala de aula, bem como pelo 

fato de ser um ambiente aberto a questionamentos com a capacidade de instigar a curiosidade 

e a criticidade dos estudantes. 

Dessa forma, recomendamos outras pesquisas sobre essas crenças, pois este estudo 

representa apenas um início, que cada vez mais dados sejam reunidos para um panorama mais 

abrangente, quem sabe englobando pais, coordenadores e a comunidade escolar como um todo. 

A mudança das crenças é outro aspecto que merece ser trabalhado em termos de pesquisa em 

crenças sobre as ferramentas digitais no processo de produção de textos, bem como o aplicativo 

WhatsApp, por vislumbrar novas perspectivas de escrita na sala de aula. 
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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo investigar as crenças e experiências de professores dos níveis fundamental 

e médio, sobre o ensino de língua inglesa na escola pública. Do ponto de vista metodológico, tratou-se 

de uma pesquisa fenomenológica, descritiva e interpretativista, de natureza qualitativa.  Coletarmos os 

dados aplicando um autorrelato com professores, sendo três professores do ensino fundamental, três do 

ensino médio dos dois níveis. Os resultados mostraram que o ensino-aprendizagem de inglês nas escolas 

públicas pesquisadas apresenta muitos desafios. Inúmeros fatores corroboram a dificuldade de construir 

um ensino de mais qualidade: falta de melhor estrutura física e pedagógica da escola; número de alunos 

muito grande por sala; descompromisso de alguns alunos etc. Com relação às crenças e experiências dos 

professores, compreendemos que alguns têm uma vasta experiência docente; outros menos tempo, 

contudo, têm consciência do seu papel de educador e mediador do conhecimento, acreditam na melhoria 

do ensino da escola pública, na sua forma de ensinar, na metodologia que utilizam; reconhecem que tem 

alunos comprometidos com o aprender, enquanto outros não tem interesse; são conscientes dos desafios 

que enfrentam para exercerem a profissão. Esses dados revelaram um quadro preocupante sobre o 

ensino-aprendizagem de língua inglesa na escola pública, pois nos leva a refletir sobre a situação 

desafiadora em que se encontram as condições do ensino público.   

 

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Língua inglesa. Crenças. Experiências. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Cientes da importância de um ensino de língua inglesa nas escolas públicas que possa 

contribuir para a formação do indivíduo, seja na sua vida pessoal ou profissional, e, por 

entendermos que tanto o professor como o aluno têm sua importância no contexto educacional, 

decidimos investigar esse processo, compreendendo as suas crenças e as suas experiências, 

visando conhecer a realidade desse ensino. Esperamos que no Ensino Fundamental, o aluno 

consegue aprender pelo menos o básico da língua inglesa. Essa aprendizagem ainda é possível, 

mesmo diante de tantas dificuldades encontradas, tanto por parte do professor, quanto dos 

alunos. Sabemos, enquanto professores da escola pública, que o processo de ensino e 

aprendizagem apresenta grandes desafios, contudo, compreendemos ainda que, embora o 

                                                             
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE/CAPF).  
2 Prof. Dr. do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) e 

do Programa Profissional em Letras (PROFLETRAS) 
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Ensino Médio seja uma etapa mais diversificada na vida estudantil, devido as preparações para 

o Enem e vestibular, pode ser uma importante fase da vida estudantil de um indivíduo. Com 

essas ideias, o objetivo deste artigo é investigar as crenças e as experiências de professores do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio sobre o ensino-aprendizagem da língua inglesa na 

escola pública. 

 

2 DEFININDO CRENÇAS E EXPERIÊNCIAS       

  

Em primeiro lugar, acreditamos ser necessário apresentar algumas definições de crenças 

e de experiências, baseados nos autores que nortearam este estudo. Barcelos (2006, p. 18) define 

crenças como “uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras de ver e 

perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas experiências e resultantes de 

um processo interativo de interpretação e (re)significação.” Nessa mesma linha de raciocínio, 

Pajares (1992) destaca que as crenças podem influenciar nos comportamentos individuais e no 

modo como as ações são definidas. Segundo Barcellos (2000, p. 124), as crenças referentes ao 

processo de ensino-aprendizagem de línguas vêm sendo investigadas desde os anos 1980, no 

exterior, e meados dos anos 1990, no Brasil. 

Ainda de acordo com Barcellos (1995, p. 126), o interesse por pesquisas e estudos sobre 

crenças surgiu de uma mudança dentro da LA – (Linguística Aplicada) – mudança de uma visão 

de línguas com ênfase na linguagem, para uma ênfase no processo de ensino-aprendizagem, 

com o objetivo de levantar as crenças de alunos e professores. Nesse processo, o aluno/aprendiz 

ocupa um lugar primordial. Larsen-Freeman (1998, p. 207) comenta: “nós passamos a perceber 

o aprendiz como pessoas completas com dimensões comportamentais, cognitivas, afetivas, 

sociais, experienciais, estratégicas e políticas”. Assim, o aprendiz tem ocupado um lugar 

especial nas investigações. Para Barcelos (2004, p. 145), “precisamos criar oportunidades em 

sala de aula para alunos e, principalmente, futuros professores, questionar não somente suas 

próprias crenças, mas crenças em geral, crenças existentes até mesmo na literatura em LA, e 

crenças sobre ensino”. A reflexão sobre a prática e a experiência cotidiana em sala de aula 

deveria ser um dos propósitos do educador para o aperfeiçoamento de suas atividades. Um 

profissional que reflete, revisa, reavalia sua prática e toma sempre por base as suas experiências 

docentes, certamente, fará acontecer melhor a aprendizagem dos seus alunos, bem como 

aperfeiçoar sua prática, propiciando suas contribuições no processo de ensino e de 

aprendizagem. 
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As experiências são acontecimentos construídos por meio das interações humanas, pelos 

quais passamos durante toda a vida. De acordo com Miccoli (2010, p. 142), as experiências 

designam “um processo constituído de uma constelação de circunstâncias, dinâmicas, emoções 

e relações vividas em um meio específico de interações”. Podemos, assim, afirmar que muitos 

são os aspectos que se relacionam na formação das experiências, e, nesse sentido, 

compreendemos as experiências como um conjunto de interações e de significados que vão 

construindo as crenças dos seres humanos.  Portanto, o significado de experiências é um 

conceito complexo, haja vista se relacionar à complexidade inerente ao ser humano. Segundo 

Miccoli (2010, p. 142), “a definição de experiência é complexa por remeter a uma constelação 

de eventos nela aninhados”. Essa complexidade das experiências está ligada, assim, aos 

diversos aspectos que se inter-relacionam no processo de formação das pessoas. No contexto 

do ensino de língua inglesa, as crenças e as experiências são importantes para o delineamento 

metodológico a ser construído.  

O ensino aprendizagem de Língua Inglesa no Brasil, especialmente, na escola pública 

tem passado por grandes desafios. São inúmeros fatores que parecem corroborar para essa 

situação. Entre muitos problemas que enfrentamos no nosso cotidiano, podemos citar alunos 

desinteressados, falta de apoio pedagógico, falta de estrutura escolar, sala de multimídia, entre 

outros problemas. De acordo com PCN (BRASIL, 1998), para ensinar a língua estrangeira é 

necessário que se compreenda o que significa a linguagem, no sentido de construir significados: 

“ao ensinar uma língua estrangeira, é essencial uma compreensão teórica do que é a linguagem, 

tanto do ponto de vista de conhecimento necessários para usá-la quanto em relação ao uso que 

fazem desses conhecimentos para construir significados no mundo social” (BRASIL, 1998, p. 

27). Para Kezen (2005), o ensino de língua estrangeira no Brasil em todo o tempo foi segregado, 

distanciado do que se espera de um ensino de línguas estrangeiras. Nosso sistema de Ensino 

Fundamental e Médio, hoje Educação Básica, parece ter uma falta de capacidade e de estrutura 

que proporcione um ensino de língua estrangeira em nível das expectativas dos nossos alunos.  

Considerando as nossas experiências docentes em Língua Inglesa, compreendemos que 

o ensino de uma língua estrangeira na escola deve tem um papel importante à medida que 

permite aos aprendizes o contato com outras culturas, com modos diferentes de ver e interpretar 

a realidade. A linguagem, nesse sentido, deve ser entendida como uma prática social, uma 

possibilidade de compreender e expressar opiniões, valores, sentimentos, informações orais ou 

escrita. 

 

3 METODOLOGIA 
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Esta pesquisa se propõe realizar um estudo a respeito do ensino de língua inglesa nas 

escolas públicas, tendo como foco as crenças e as experiências de professores e de alunos de 

seis escolas públicas, sendo três do nível fundamental e três do nível médio. Nossa metodologia 

propõe uma pesquisa fenomenológica, descritiva, qualitativa e interpretativista, também do tipo 

microetinográfica. Os participantes da nossa pesquisa são seis professores de inglês, sendo três 

professores do Ensino Fundamental e três professores do Ensino Médio. Todos de escolas 

públicas e municípios diferentes. O material que compõe os dados para análise foram os textos 

produzidos pelos professores, em que produziram um autorrelato com suas experiências e 

crenças sobre o ensino de língua inglesa na escola pública. Escolhemos esse instrumento de 

pesquisa por entendermos que os participantes ficariam à vontade para exporem suas opiniões 

como quisessem com pouca intervenção. Nesses textos, os participantes puderam manifestar 

suas opiniões sobre diversos aspectos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem de 

língua inglesa.  

 

4 EXPERIÊNCIAS DOS PROFESSORES COM O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA INGLESA 

 

Consideramos na análise o que os professores falam de acordo com a realidade 

vivenciada por cada um em sala de aula e, na sequência, mostraremos os estratos com os relatos 

dos participantes, significativos para compreendermos suas experiências. Assim, o professor do 

nível fundamental, PNFE1(1) relata que busca desenvolver as suas aulas, em prol da 

aprendizagem de inglês, aplicando métodos diversificados para instigar o aluno no processo de 

aprendizagem da língua. Atua ainda com propósito de mudança, não apenas no modo de pensar, 

mas na forma de ensinar e aprender, buscando sempre inovação. Já o PNFE2(2) teve a 

oportunidade de lecionar nos dois níveis de ensino, Fundamental e Médio. De acordo com a 

sua experiência, percebe que os alunos do Ensino Médio apresentam mais interesse pela 

aprendizagem de inglês, pois já sabem o que querem, enquanto os alunos do Ensino 

Fundamental ainda não têm em mente o que desejam trilhar. Segundo ele, cabe ao professor 

oportunizar metodologias que despertem o interesse desses alunos pelo aprender. Na sequência, 

o PNFE3(3) narra que seu primeiro contato com a Língua Inglesa como aluna foi na oitava série 

e depois no Ensino Médio. Ao tornar-se professora, em 2009, embora sem material didático, 

selecionava tópicos e assuntos que julgava interessantes para aprendizagem dos seus alunos. 
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Segundo ela, na sua prática costuma trabalhar com dinâmica, com o lúdico, desenvolvendo 

situações reais do uso da língua, visando à expansão vocabular dos seus alunos:  

 

PNFE1(1) – Assim, busco ministrar minhas aulas em prol do aprendizado em 

Inglês, atuando de forma a aplicar a conscientização, a motivação, a atração 

pela Língua Inglesa, e respectivamente, a inspiração, sendo aplicado métodos 

diversificados que possam instigar o aluno ao aprendizado e, deste modo 

romper os paradigmas que em Escola Pública não ensina inglês como deve, 

que apenas se aprende Inglês em Cursinho, em Escola Tradicional de Inglês.  

 

PNFE2(-) já tenho vinte e três anos de trabalho com essa disciplina tento a 

cada dia melhorar minha prática para que os alunos não sintam desmotivados, 

mostro a importância de dominar um conhecimento de outro língua que é 

fundamental estudar e melhorar a cada dia [...] trabalho de 6º ao 9º ano e 

trabalhei no Ensino médio esse sim com alunos que já sabem o que querem 

totalmente diferente do fundamental que são alunos que ainda não tem em 

mente aquilo que desejam e se faz necessário o professor oportunizar diversas 

forma de metodologias para que eles não desestimule e se encontre enquanto 

estudantes.  

 

PNFE3(3) – O meu primeiro contato com a língua inglesa ocorreu quando eu 

estudava a 8ª série, hoje 9º ano. [...] tive outros professores de inglês com 

metodologias de ensino diferentes, mas mesmo assim continuava apaixonada 

pelo inglês. Em 2009 não tinha livro didático e eu tinha mais liberdade para 

escolher e selecionar tópicos e assuntos que julgava relevantes na 

aprendizagem deles.  

 

De acordo com esses relatos, observamos que o primeiro professor leciona há doze anos 

e suas experiências com o ensino-aprendizagem de inglês são voltadas para a conscientização 

do aluno sobre a importância e a possibilidade de se aprender inglês na escola pública. Para 

isso, trabalha tentando instigar o aluno à aprendizagem. O segundo professor, já com uma 

grande experiência docente, procura melhorar a sua prática, visando sempre a melhor maneira 

de motivar seus alunos para aprendizagem de inglês. O terceiro professor expressa o seu amor 

pela Língua Inglesa desde quando começou a estudar e trabalha visando um ensino-

aprendizagem satisfatório. Assim, entendemos que os três professores compreendem a 

necessidade de aprender inglês e trabalham com a perspectiva de tornar o ensino-aprendizagem 

nas escolas onde lecionam atrativo e interessante para que seus alunos despertem o prazer em 

estudar e aprender.  

Com relação aos professores do Ensino Médio, constatamos que o PNME1(1) é 

professor encontra muitos desafios e dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, 

contudo, desenvolve suas atividades buscando envolver a reflexão e o uso da língua nos mais 

diversos contextos da comunicação. Já o segundo professor PNME2(2) trabalha buscando 

melhorar a aprendizagem, através de métodos alternativos e motivando seus alunos sobre a 
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aprendizagem da língua estrangeira no contexto atual em que ele vive. Em seguida, o 

PNME3(3) destacou relevantes aspectos que afetam o processo de ensino- aprendizagem.  

 

PNME1(1) – Sou professor da educação básica a quase 10 anos e, ainda 

encontro muitos desafios e dificuldades no ensino e aprendizagem de línguas, 

[...] venho desenvolvendo atividades de estudo e aprendizagem da língua em 

que envolva a reflexão e uso da mesma nas diversas situações de 

comunicação.  

 

PNME2(2) – Na tentativa de melhorar a aprendizagem, tentamos buscar 

sempre métodos alternativos que envolvam os alunos para ao aprendizado, 

como a produção de vocabulários, atividades orais e a elaboração de frases e 

produção de pequenos textos, de acordo com temas atuais, sendo estes 

apresentados em sala de aula.  

 

PNME3(3) – A minha curta experiência na docência, cerca de cinco anos, já 

me fez refletir sobre relevantes aspectos que afetam diretamente todo o 

processo de ensino-aprendizagem, não só de língua inglesa, mas de uma forma 

geral. É inevitável não citar que, nos dias atuais, inúmeros fatores sociais 

interferem em todo este processo.  

 

Os autorrelatos dos participantes PNME1(1) e PNME2(2) nos levam acreditar que eles 

utilizam as suas experiências docentes visando melhorar o ensino-aprendizagem de inglês. 

Conforme o depoimento do primeiro participante, são encontrados muitos desafios e 

dificuldades, mas ele busca desenvolver um ensino reflexivo e fazendo uso da língua alvo. Isso 

é muito importante para que a aprendizagem aconteça. O segundo participante destaca que usa 

métodos alternativos, envolvendo os alunos na aprendizagem, utilizando a prática de produção 

textual. O terceiro participante traz uma reflexão sobre a sua experiência com o ensino de 

Língua Inglesa, na qual compreende alguns aspectos que afetam o processo de ensino-

aprendizagem.  

Ao vermos os depoimentos dos participantes, observamos que alguns têm mais 

experiência na docência que outros, mas é notório que todos demonstram que usam suas 

experiências docentes para aprimorar a prática, buscando sempre a melhor maneira para 

aquisição da aprendizagem da Língua Inglesa, embora existam os desafios e dificuldades. Para 

Pimenta (2002, p. 20), os saberes da experiência são aqueles provenientes da história de vida 

de cada professor e também os saberes produzidos por estes durante o cotidiano de sua prática 

e o contato com a escola. Também conforme Dewey, (1958, p. 111), “ensino e aprendizagem 

são processos contínuos de reconstrução de experiências”. Os relatos dos professores estão em 

conformidade com esse discurso, pois compreendem que suas experiências docentes são muito 

importantes para o processo de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa.  
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Assim, observando os relatos dos professores sobre as suas experiências com o ensino-

aprendizagem da Língua Inglesa, compreendemos que eles usam as experiências docentes 

buscando aprimorar as aulas, principalmente, para que os alunos se tornem apreciadores da 

língua. As experiências dos professores dos dois níveis estão em acordo, visto que mesmo uns 

tendo mais tempo na docência que outros, procuram dá o seu melhor para fomentar a 

aprendizagem dos seus alunos.  

 

5 CRENÇAS DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUA INGLESA   

 

Refletimos, neste tópico, sobre as crenças dos professores dos níveis fundamental e 

médio, no que concerne ao ensino-aprendizagem de língua inglesa no contexto da escola 

pública. Segundo o PNFE1(1), é indispensável no ensino de Língua Inglesa, pelo menos a 

aprendizagem do básico. O PNFE2(2) considera o inglês um idioma fundamental, daí a 

necessidade de um professor que conheça a estrutura da língua e que proporcione aula 

prazerosa. Segundo esse professor, a língua inglesa tem suas especificidades, fazendo com que 

o professor trabalhe as habilidades linguísticas e elabore um plano de aula que contemple as 

necessidades de aprendizagem dos alunos. O terceiro professor, PNFE3(3) acredita que, para 

aprender uma língua estrangeira, é preciso conhecer e usar o vocabulário nessa língua, pois é 

essencial para estabelecer um diálogo, entre outros fatores.  

 

PNFE1(1) – Em meio à importância que a Língua Inglesa vem efetivando-se, 

torna-se indispensável o seu aprendizado, sendo que, se não for possível obter 

a fluência, ao menos deve-se obter conhecimentos básicos para que possa 

sobressair-se das situações adversas que surgirão.  

 

PNFE2(2) – O inglês é um idioma de fundamental importância. [...] tendo em 

vista a necessidade de se trabalhar o ensino de língua inglesa no ensino 

fundamental o professor deve conhecer a estrutura que o ensino da língua 

inglesa proporciona para que sua aula se torne prazerosa e agradável e os 

alunos desfrute desta Língua.  

 

PNFE3(3) – […] as quais desenvolveram em mim a crença de que para que 

possamos aprender uma língua estrangeira precisamos conhecer e usar 

vocabulário nessa língua. [...] o essencial para que a aprendizagem aconteça é 

que eles adquiram vocabulário, muito vocabulário, pois tenho convicção que 

não temos como estabelecer um diálogo, ler um texto, escrever um recado, 

uma mensagem ou escutar uma música por exemplo sem que tenhamos um 

vasto acervo vocabular nessa língua-alvo.  
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A citação nos faz lembrar que os professores do Ensino Fundamental têm consciência 

da importância do ensino-aprendizagem de Língua Inglesa, reconhecendo que, para haver essa 

aprendizagem, é importante desenvolver aulas prazerosas, aquisição de vocabulário e dos 

conhecimentos básicos da Língua Inglesa. Isso se confirma no depoimento do primeiro 

professor, quando ele diz que é indispensável o aprendizado da língua inglesa e que é necessário 

obter pelo menos os conhecimentos básicos. O segundo professor reconhece que o inglês é 

muito importante, bem como a necessidade de o professor conhecer a estrutura que o ensino da 

língua inglesa proporciona, afim de tornar as aulas prazerosas e agradáveis. O terceiro 

participante enfatiza o uso do vocabulário. Como se vê, os três participantes trazem seus 

conceitos próprios da importância do ensino- aprendizagem de Língua Inglesa, porém, todos 

conscientes do propósito de suas ações.  

Seguindo esse raciocínio, os professores do Ensino Médio também relataram as suas 

crenças sobre o ensino aprendizagem de Língua Inglesa. O PNME1(1) considera que o ensino 

da língua inglesa precisa de novos recursos pedagógicos para contribuir com a prática docente, 

pois a atuação do professor em sala de aula, e as atividades desenvolvidas com os alunos, não 

são suficientes para aquisição do conhecimento proposto pela língua. Já o PNME2(2) acredita 

ser importante que o ensino da Língua Inglesa deve envolver professor e aluno, pois são dois 

componentes importantes no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com esse professor, 

ensinar inglês na sua escola é difícil, pois além da estrutura física, as turmas são bastante 

numerosas, impossibilitando o contato entre professor e aluno na realização de algumas 

atividades orais. Outro elemento que dificulta o ensino é a falta de recursos tecnológicos, o que 

poderia proporcionar um ensino mais prazeroso. O terceiro professor, PNME3(3), acredita que 

muitos fatores interferem no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa: os alunos, 

cada vez mais imersos na tecnologia, apresentando-se intolerantes, impacientes e inquietos. 

Mesmo assim, essa docente acredita em um futuro melhor para Educação pública. Segundo ela, 

a sua escola dispõe de recursos tecnológicos, o que facilita seu trabalho, embora não acredite, 

que o ensino de língua inglesa se baseie apenas em levar tecnologia para a sala de aula. Mas 

considera que o uso dessas ferramentas é extremamente eficiente para a aprendizagem de língua 

inglesa. Assim, destacamos os extratos dos professores do nível médio (PNM): 

  

PNME1(1) – O ensino da língua estrangeira, na realidade que estamos 

inseridos, precisa constantemente de novos recursos pedagógicos para 

colaborar com a prática de ensino do professor, pois só a atuação do mesmo 

em sala e as atividades desenvolvidas com os alunos, não são suficientes para 

a aquisição e assimilação das habilidades e competências propostas no ensino 

de línguas e, em particular, de língua inglesa.  
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PNME2(2) – Para um melhor entendimento sobre o ensino de uma língua 

estrangeira se faz necessário envolver os dois componentes importantes neste 

processo: os professores e os estudantes, pois cada um deles tem sua visão e 

opinião sobre o processo em si desenvolvido. Mas, neste caso, torna-se 

necessário enfocar a parte do professor que é a que me cabe falar no momento. 

Para tanto, mencionaremos algumas experiências vivenciadas, angústias e 

dificuldades encontradas no dia a dia de sala de aula.  

 

PNME3(3) – A minha curta experiência na docência, cerca de cinco anos, já 

me fez refletir sobre relevantes aspectos que afetam diretamente todo o 

processo de ensino-aprendizagem, não só de Língua Inglesa, mas de uma 

forma geral. É inevitável não citar que, nos dias atuais, inúmeros fatores 

sociais interferem em todo este processo. Alunos cada vez mais imersos na 

tecnologia que os cerca, intolerantes, impacientes e inquietos. Coube, pois, ao 

professor a imensa e árdua tarefa de estabilizá-los e contornar a tal inquietude. 

O que muitas vezes não é possível, haja vista que educar é um papel conjunto 

e não solitário do professor.  

 

Nesses relatos, percebemos que os participantes se apresentam com opiniões visando 

uma melhoria no ensino de inglês. O primeiro participante acredita que o ensino da língua 

estrangeira precisa de novos recursos como forma de facilitar o trabalho docente. O segundo 

participante acha importante o envolvimento dos dois componentes fundamentais no processo 

de ensino-aprendizagem que são o professor e do aluno e, o terceiro participante traz uma ideia 

reflexiva acerca do processo de ensino-aprendizagem, na qual cita alguns aspectos relevantes 

que na sua concepção afetam diretamente esse processo.  

Observando os relatos dos participantes tanto do Ensino Fundamental, quanto do Ensino 

Médio, referentes ao ensino aprendizagem da língua inglesa, vemos que todos têm consciência 

do seu papel enquanto educador, buscando o melhor para seus alunos, visando uma 

aprendizagem satisfatória. Segundo Moita Lopes (1991, p. 182), “ensinar a usar uma língua é 

ensinar a se engajar na construção social do significado e, portanto, na construção das 

identidades sociais dos alunos”. Isso requer consciência crítica de que ao interagirmos 

socialmente, ocupamos papéis sociais específicos, que carregam marcas típicas do ser social 

que somos “[...] aprender a usar a linguagem implica aprender a participar destes papéis 

sociais”. Somos, então, conscientes da árdua tarefa que é atribuída ao professor, numa realidade 

educacional cheia de conflitos. São alunos que não querem estudar, salas de aulas superlotadas, 

escolas desestruturadas físicas e pedagogicamente, enfim, são muitos fatores que contribuem 

para o insucesso escolar. São muitos alunos desinteressados, rebeldes, o que dificulta o nosso 

papel enquanto educador.  

Acreditamos, enquanto professores mediadores do conhecimento que esse deve ser o 

nosso desafio dia após dia em sala de aula, especialmente nas aulas de língua inglesa. A 
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esperança de um mundo melhor, no qual a educação possa formar cidadãos conscientes dos 

seus direitos e deveres, certamente é o que nos impulsiona. Considerando as crenças dos 

professores, percebemos que todos eles compreendem que ensinar língua inglesa nos dias atuais 

é um desafio constante. Inúmeros fatores permeiam as salas de aulas, dificultando a prática 

deles. Contudo, o desejo de ver os alunos aprendendo a língua inglesa, os impulsionam na 

perspectiva de terem seus esforços recompensados. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O foco de nosso artigo foi analisar as crenças e as experiências de professores da rede 

pública de ensino. Em geral, identificamos que alguns já tem uma vasta experiência na docência 

em língua inglesa; outros menos tempo, mas segundo os relatos de todos, podemos 

compreender que eles têm consciência do seu papel de educador, mediador do conhecimento. 

Acreditam na melhoria do ensino da escola pública, acreditam na sua forma de ensinar, na 

metodologia que utilizam para desenvolverem suas aulas; reconhecem que existem alunos 

comprometidos com o aprender, enquanto outros não tem interesse; são conscientes dos 

desafios que enfrentam cotidianamente para exercerem a profissão. Nessa medida, acreditamos 

que o desenvolvimento deste estudo foi muito relevante para nós enquanto educadores, pela 

oportunidade de conhecer as crenças e as experiências de professores de seis escolas públicas. 

Segundo o relato desses professores, a situação dessas escolas se aproxima em termos de níveis 

de aprendizagem em língua inglesa. Tanto nas escolas de níveis fundamental quanto nas escolas 

de níveis médio, observamos que a realidade do ensino de língua inglesa se equipara, embora 

algumas escolas se encontrem em melhores condições físicas e pedagógicas. 
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DIDÁTICA PARA A PRODUÇÃO DE CRÔNICAS NA OLIMPÍADA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo tecer considerações a respeito das experiências e refletir a partir dessa 

corrente teórica nossas ações para melhorar o ensino-aprendizagem da produção do texto escrito. Para 

este fim, buscamos investigar se as experiências com a produção do texto escrito, desenvolvidas a partir 

da sequência didática pela Olimpíada de Língua Portuguesa na edição de 2019, dá condições para que 

os alunos consigam produzir textos significativos. Trata-se de um trabalho qualitativo e descritivo. Os 

sujeitos dessa pesquisa foram alunos do 8º ano do ensino fundamental. Como instrumentos de coleta de 

dados, utilizamos alguns textos produzidos pelos alunos no início e no final das oficinas desenvolvidas 

de acordo Caderno do Professor, material proposto pela Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), com o 

objetivo de investigar se através da sequência didática proposta pela OLP, os alunos conseguem produzir 

uma crônica, onde ele se posicione de forma crítica e reflexiva. Por fim, utilizamos também notas de 

campo do professor-pesquisador que permitirão detalhar informações de todo o processo investigativo. 

O aporte teórico conta com autores como Micolli (2010), Antunes (2003) e Oliveira (2011). Os 

resultados demonstram que a partir das observações feitas em cada oficina trabalhada, os alunos 

conseguem avançar e se envolver cada vez mais em cada etapa do processo. O fato é comprovado através 

dos relatos, dos momentos de interação marcados pela nossa mediação e pela produção final dos textos 

dos alunos. Por isso, podemos afirmar que é preciso trabalhar a escrita como processo, que é proposto 

pela Olimpíada de Língua Portuguesa, pois percebemos que os resultados são possíveis. 

 

Palavras-chave: Experiências. Texto escrito. Ensino-aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Promover a escrita, representa hoje, um dos maiores desafios da escola pública. Estudos 

e pesquisas têm sido realizados (ANTUNES,2003; OLIVEIRA, 2010; DOLZ; SCHNEUWLY, 

2004; GERALDI, 2012, entre outros), nos últimos anos, tentando dar respostas para tantas 

inquietações e também propondo caminhos para melhorar o ensino. Reconhecemos que a 

prática pedagógica precisa ser repensada para que a escrita seja um meio de aprendizagem e 

inserção social. A escrita, nesse horizonte, pelo que percebemos pode ser um recurso que 

contribui para a construção de sentidos do eu, do outro e do mundo. A investigação das 

                                                             
1 Mestranda do Programa Profissional em Letras (PROFLETRAS / CAPF). 
2 Prof. Dr. do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE) e 

do Programa Profissional em Letras (PROFLETRAS). 
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experiências de alunos e de professores talvez possa ajudar a refletir sobre esse processo e 

melhorar a qualidade do ensino. As experiências que construímos em todos os ambientes que 

vivemos socialmente possibilita-nos formular nossas crenças. Essas crenças direcionam a nossa 

compreensão para tudo que aprendemos em nossa vida (MICOLLI, 2010). Nessa perspectiva, 

este artigo discute as experiências de uma intervenção desenvolvida com alunos do ensino 

fundamental a partir da sequência didática proposta pela Olimpíada de Língua Portuguesa. 

Desse modo, objetivamos colaborar com o ensino da escrita apresentando as experiências 

desses alunos através de um trabalho capaz de superar tantas dificuldades na produção de textos 

escritos. 

 

2 AS EXPERIÊNCIAS E O ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As experiências no ambiente escolar podem orientar nossas ações sobre como podemos 

e devemos fazer para melhorar o ensino-aprendizagem da escrita (MICOLLI, 2010). Oliveira 

(2011, p. 25) coloca que “todas as nossas experiências são a base de nossos conhecimentos e 

levam à formação das crenças que nos constituem como sujeito”. Diante disso, observamos que 

o momento exige mudanças que priorizem experiências exitosas de produção de textos e que 

colabore para uma aprendizagem significativa, potencializando o aluno às necessidades que o 

mundo exige. 

Como afirma Oliveira (2010, p. 120), “na prática de sala de aula, o que importa é a 

conscientização do professor e, consequentemente, dos alunos a respeito do fato de a escrita 

pressupor planejamento”. O autor destaca que o professor precisa conscientizar os alunos a 

respeito de que a escrita é um processo e que exige planejamento. Promover a escrita em sala 

de aula é um desafio e também uma necessidade urgente, porque os alunos parecem estar, cada 

vez mais, desmotivados e despreparados para produção de textos escritos. Por isso, precisamos 

entender de onde vem essa rejeição e as dificuldades que estão presentes em sala de aula.   

Produzir textos escritos numa perspectiva interacionista, representa hoje, um dos 

maiores desafios para os professores que entendem que a escrita é um caminho necessário para 

a inserção social dos alunos. Para Antunes (2003, p. 45), “a visão interacionista da escrita, supõe 

desse modo, encontro, parceria, envolvimento entre os sujeitos, para que aconteça a comunhão 

de ideias, das informações e das intenções pretendidas”. A aprendizagem de leitura e de escrita 

continua sendo uma necessidade, por isso propor situações de aprendizagem pode mudar essa 

realidade que preocupa toda a comunidade escolar. Nesse sentido, para propor tais situações, 

talvez seja viável, a partir das experiências de alunos e professores, como eles compreendem o 
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processo de aprendizagem que vivenciam. Para Miccoli (2010, p. 29), “a concepção de 

experiência como processo é um construto relevante para a pesquisa em sala de aula. Por se 

basearem como a base do conhecimento, todas as experiências vivenciadas são processos que 

envolvem dinâmicas relacionais e interacionais”. Dessa forma, é possível compreender a 

importância de pesquisas baseadas nas experiências, pois possibilitam mudanças nos indivíduos 

do processo. 

Vendo-se por este ângulo é importante permitir a participação e a opinião do aluno nas 

atividades desenvolvidas sobre a escrita para criar uma situação de compreensão e reflexão, 

pois o professor terá a oportunidade de conhecer a forma do aluno se relacionar com os outros, 

adquirir conhecimentos, interagir socialmente. Para, em seguida, transformar as ações de ensino 

da escrita em algo real que fará parte do seu cotidiano, ultrapassando os muros da escola e de 

uma atividade meramente avaliativo. 

Conforme orientações Curriculares para o ensino de produção textual previstas pelo 

Ministério da Educação- MEC, esse processo pressupõe três etapas essenciais: planejamento, 

registro e revisão. Na primeira, cabe limitar a partir do tema o que se pretende escrever, os 

objetivos, assim como pesquisar e organizar as ideias. Na segunda, vem o trabalho com a escrita 

que envolve reflexão, escolhas para garantir coerência ao texto. Por último, a revisão que é a 

etapa de reescrita, na medida em que o autor se torna leitor do seu texto, fazendo ajustes e 

retoques. Para os PCN, as atividades de leitura e de escrita são fundamentais para a construção 

e reflexão do texto. Segundo o documento (2001, p. 77),  

 

As categorias propostas para ensinar a produzir textos permitem que, de 

diferentes maneiras, os alunos possam construir os padrões da escrita, 

apropriando-se das estruturas composicionais, do universo temático e 

estilístico dos autores que transcrevem, reproduzem, imitam. É por meio da 

escrita do outro que, durante as práticas de produção, cada aluno vai 

desenvolver seu estilo, suas preferências, tornando suas as palavras do outro. 

 

Percebemos que o documento dialoga a respeito da apropriação da linguagem escrita 

com a finalidade de interação, viabilizando à participação na cultura letrada e a construção de 

conhecimentos. Compartilhar ideias, sentimentos e experiências ampliam as possibilidades de 

desenvolvimento da língua, assim como dá condições para que os alunos adquiram uma postura 

crítica. Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a linguagem é “uma forma de ação 

interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se 

realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” 

(BRASIL, 2001, p. 20). 
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Ao assumir uma perspectiva enunciativo-discursiva, entendemos que tudo que fazemos 

são atividades sociais que estão intimamente ligadas à língua, à linguagem e, 

consequentemente, ao texto e ao discurso. Sendo assim, essas ações não estão dissociadas de 

um: contexto, enunciado (gênero), texto ou discurso. Isso significa dizer que, para a PCN, 

ensinar e aprender Língua Portuguesa só é possível quando se entendemos que todas essas 

atividades estão intrinsicamente ligadas a concepção de linguagem adotada pelo professor.  

E é através do texto que materializamos essa linguagem e manifestamos os sentidos que 

são atribuídos a partir da reflexão que fazemos sobre o mundo, por isso ele deve ser o eixo 

central nas aulas de Língua Portuguesa. Para a BNCC, o texto deve ser compreendido como 

unidade de trabalho, concebendo-o como enunciado e não apenas como modelo de gênero 

textual/discursivo para enfatizar a singularidade de cada texto e dos processos que eles 

constituem (BRASIL, 2017).  

Nesse sentido, cabe aos professores o desfio de despertar nos alunos o desejo de se 

comunicarem pela escrita. E é papel da escola fornecer recursos para melhorar a comunicação, 

ampliá-la, torná-la possível com diversos públicos e em diferentes contextos. Percebemos que 

a escrita precisa ser vivenciada numa perspectiva de interação social, pois dessa forma 

possibilitaremos o encontro com o outro, provavelmente isso só será possível, quando 

professores, pais, alunos, escola refletirem cada vez mais sobre esse processo, fazendo-o 

acontecer e respeitando cada etapa.      

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é caracterizada como pesquisa-ação, através de uma intervenção na prática 

escolar, na qual o pesquisador é o próprio professor que tenta entender a sua prática, buscando 

formas de melhorar esse fazer e superar as dificuldades. Segundo Thiollent (2011, p. 15), esse 

tipo de pesquisa é “um instrumento de trabalho e de investigação com grupos, instituições, 

coletividades de pequeno e médio porte”. Desenvolvemos este trabalho durante três meses nas 

aulas de língua portuguesa, numa turma de 20 alunos de 8º ano do Ensino Fundamental, jovens 

de faixa etária entre 13 e 15 anos, matriculados na escola pública, para a produção final de uma 

crônica. Para esse fim, utilizamos a proposta das Olímpiadas de Língua Portuguesa, baseadas 

na sequência didática de Joaquim Dolz e Schneuwly (2004). As atividades foram executadas 

de acordo com o material disponibilizado para o professor, organizado em onze oficinas. Trata-

se de um trabalho qualitativo e descritivo, pois possibilita uma análise de tudo o que está sendo 

observado. Na visão de Triviños (2008), essa perspectiva possibilita uma análise de tudo o que 
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está sendo observado, buscando assim um entendimento dos questionamentos que permeiam o 

contexto escolar. Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos as notas de campo do 

professor-pesquisador que permitiram detalhar informações de todo o processo investigativo. 

Utilizamos também, como amostra, dois textos produzidos pelos alunos no início e no final das 

oficinas desenvolvidas de acordo Caderno do Professor. A escolha desses dois textos se deu 

por considerar que esses alunos participaram de todas as atividades propostas pelas oficinas.  

  

4 CAMINHOS PERCORRIDOS DURANTE AS OFICINAS 

 

Conscientes de que escrever é fundamental para a inserção social dos alunos e de que 

para promover uma escrita significativa depende muito do trabalho sistematizado em sala de 

aula pelo professor, apresentamos o resultado da ação interventiva que foi organizada para 

promover uma reflexão sobre a escrita como processo, e que a partir dela construímos sentidos 

para a compreensão que temos do mundo.  

Pelas experiências em sala de aula com relação a escrita, percebemos que os alunos 

apresentam muita dificuldade em escrever com sentido para eles e para o outro. Na maioria das 

vezes, apresentam-se muito desmotivados e há também muita resistência quando 

proporcionamos atividades que envolvem a escrita como atividade “interativa de expressão, de 

informações, intenções, crenças, ou de sentimentos que queremos expressar” (ANTUNES, 

2009, p. 45).  

Acreditamos que isso acontece pelo fato de os alunos estarem distantes ou não 

habituados a essa escrita numa perspectiva interacionista, onde os sujeitos se envolvam e sejam 

protagonistas desse processo. Eles se sentem mais confortáveis quando usam a escrita para 

construir palavras, frases e períodos.  

Por esses motivos, desenvolvemos um trabalho utilizando as oficinas propostas pela 

OLP para possibilitar a esses alunos um contato com uma escrita nos diferentes usos e que 

cumpra “funções comunicativas socialmente relevantes para a vida em comunidade” 

(ANTUNES, 2009, p. 47).  

Nessa perspectiva, apresentamos de maneira detalhada as oficinas que foram 

desenvolvidas em sala de aula com os alunos, como também os resultados, as discussões e as 

implicações obtidas no desenvolvimento desse trabalho. 

Nosso objetivo, com a primeira oficina, é falar sobre a OLP Escrevendo o Futuro para 

despertar nos alunos a vontade de participar, além disso, estabelecer o contato com o gênero 

crônica. Para alcançar esses objetivos, exibimos o vídeo da Olimpíada de 2014, que apresentava 
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o aluno da escola que foi finalista naquele ano. Em seguida, expusemos algumas informações 

sobre a Olimpíada, apresentando os objetivos e a sua importância. Fizemos algumas perguntas 

a respeito da crônica. Depois disso, disponibilizamos livros, revistas e jornais para que eles 

tivessem contato com esse gênero. 

Observamos que muitos alunos tiveram interesse em participar, pois um aluno da escola 

foi finalista em 2014. A palavra crônica para os alunos foi uma novidade, nenhum aluno 

mencionou conhecer ou ter lido esse gênero textual. Mas, quando fizemos a leitura de algumas 

crônicas, lembraram que já tinham lido textos parecidos. Esse fato nos revela que os alunos, 

muitas vezes, conhecem determinados textos, mas não associam à nomenclatura. 

A última atividade dessa oficina foi a leitura da crônica de Fernando Sabino, “A última 

crônica”. Fizemos uma breve apresentação sobre o autor, em seguida apresentamos o título da 

crônica, fazendo alguns questionamentos para ajudá-los a descobrirem as características de um 

bom título e aprenderem a criá-lo para as crônicas deles. Colocamos o CD e os alunos 

acompanharam a leitura. Depois de ouvirem, fizemos alguns questionamentos a respeito do que 

a crônica havia provocado neles. As respostas indicam que os alunos perceberam as intenções 

do autor queria provocar e identificarem algumas características da crônica “É uma história 

muito triste”, “Fiquei muito emocionada”, “É uma história que acontece num único lugar sem 

precisar se prolongar muito”. 

Verificamos que os alunos conseguiram entender o que leram, percebendo também 

alguns pontos específicos desse gênero textual. Segundo Bakhtin (2003), é preciso dominar os 

gêneros, pois, só assim, teremos mais facilidade no processo de comunicação e 

consequentemente na aprendizagem.  

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, 

tanto mais plena e nitidamente descobrimos nela a nossa individualidade 

(onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a 

situação singular da comunicação; em suma, realizamos de modo mais 

acabado o nosso livre projeto de discurso (BAKHTIN, 2003, p. 285).  

 

Essa obrigatoriedade exposta por Bakhtin demonstra o quanto é importante o ensino de 

língua através dos gêneros discursivos, que para ele “são indispensáveis”, pois são mutáveis, 

flexíveis, plásticos, e são produzidos a partir de um contexto social e uma intencionalidade que 

parte desse contexto. Nesse sentido, percebemos que é necessário um trabalho mais amplo e 

consistente da escola para que o aluno consiga relacionar-se com a diversidade de textos que 

está a sua volta. 
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Na segunda oficina, o objetivo é aproximar os alunos do gênero crônica para que possam 

identificar a diversidade de estilo e de linguagem entre autores de épocas diferentes; distinguir 

o tom de lirismo, ironia, humor ou reflexão em diferentes crônicas escritas nos séculos XIX, 

XX e XXI. Para esse fim criamos um espaço de leitura bem convidativo. Disponibilizamos 

jornais, revistas e livros de crônicas. Em seguida, dividimos a turma em pequenos grupos para 

a leitura de algumas crônicas selecionadas de épocas diferentes. Pedimos que fizessem a leitura, 

logo após pedimos que cada grupo respondessem alguns questionamentos: “Que sentimentos 

ou emoções a crônica nos despertou?”, “A linguagem era atual?”, “Qual o assunto?”, “Qual a 

personagem ou personagens?”, “O autor fazia parte da situação narrada ou estava como 

observador, de fora?”. Convidamos cada grupo a retomarem a sua crônica, procurando 

identificar o assunto; a época em que foi escrita; a relação entre o tema e a linguagem usada 

pelo autor, refletindo o espírito e a realidade do seu tempo. Depois disso, pedimos que cada 

grupo analisasse ainda o jeito de narrar que o cronista utilizou para captar o acontecimento e 

provocar reflexão e/ou crítica: adotou um tom sério, compenetrado; usou humor, fez rir; foi 

irônico, insinuando que as palavras dele significavam o contrário do que diziam; ou valeu-se 

de lirismo, fazendo comparações e metáforas poéticas. No final, pedimos que eles fizessem um 

quadro contendo as informações trabalhadas. Nessa atividade, percebemos que os alunos se 

envolveram e conseguiram perceber as diferentes possibilidades para a produção da crônica. 

Dessa forma, como afirma Bakhtin (2003, p. 285) “ao falante não são dadas apenas as 

formas da língua nacional (a composição vocabular e a estrutura gramatical) obrigatórias para 

ele, mas também as formas de enunciado para ele obrigatórias que são indispensáveis para a 

compreensão mútua quanto as formas da língua”.  

A terceira oficina foi organizada em quatro etapas. Na primeira etapa, pedimos que os 

alunos pesquisassem algumas crônicas, observando os aspectos anteriormente trabalhados. Na 

continuidade, construímos juntos um cartaz contendo as seguintes informações: título 

sugestivo; cenário curioso; foco narrativo; uma ou várias personagens, inventadas ou não; 

enredo; linguagem coloquial e desfecho. Na segunda etapa, ajudamos os alunos a escolherem 

um tema, um assunto sobre o que escrever e o tom que vão usar. Apresentamos fielmente 

algumas produções iniciais de três alunos escolhidas aleatoriamente. 

 

Aluno 1: 

A política da minha cidade 

A política começou, no dia 8 de outubro, minha gente se manifestando, dos 

dois partidos. Logo começou a votação e muita gente começou a fazer zoada 

na rua e foi denunciado com ordem do juiz, foi muita gente preso e o partido 
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amarelo ganhou a eleição foi todo mundo solto e saíram ao meio da rua 

comemorando sua vitória. 

 

Aluno 2: 

O vento da minha cidade 

Descobri que minha cidade tem uma beleza incomparável com qualquer outra, 

o vento. O vento traz recordações as pessoas que chegam e que vão. Apesar 

que não é tão grande, mas sempre está mostrando a todas as pessoas que aqui 

chegaram que sempre estará de braços abertos para todos. Viver nessa cidade 

é a maior dádiva que pude receber. Essa cidade querida tão iluminada e linda 

de gente alegre e sorridente que já viveram nessa cidade, Nazarezinho está 

sempre surpreendendo e motivando a todas as pessoas. 

 

A primeira produção propiciou um diagnóstico dos conhecimentos e das dificuldades 

de cada aluno, e, mesmo seguindo cada etapa proposta pela OLP a terceira oficina foi uma das 

mais difíceis de ser executada, alguns alunos se negaram a escrever e a maioria deles sentiram 

muita dificuldade com a primeira escrita. Através dos textos, foi possível entender que a escrita 

em sala de aula é uma necessidade e que precisamos colocar em prática experiências exitosas 

que possibilitem uma visão positiva desse processo. 

As oficinas 4, 5 e 6 proporcionaram mais aprendizado, com leituras de crônicas de 

autores como Machado de Assis, Moacyr Scliar, observando aspectos linguísticos e discursivos 

usados pelos autores. O trabalho com a análise linguística foi fundamental para a produção dos 

textos, pois como foi observado na primeira escrita há uma necessidade urgente para os aspectos 

tradicionais da língua, quanto as questões mais amplas do texto (GERALDI, 2012). 

Na oficina 7, para alcançar os objetivos pretendidos, apresentamos um quadro que 

sintetizava os temas, as situações cotidianas retratadas, o tom do texto e o foco narrativo das 

crônicas lidas nas oficinas anteriores. Pedimos que os alunos formassem grupos e cada grupo 

levantasse cinco assuntos que estão em voga pela cidade, nas conversas da praça, nos arredores 

da escola, nos bate-papos. Os assuntos apresentados pelos alunos foram os mais variados: a 

rivalidade política, o trânsito, assaltos na zona rural, as festas culturais e situações corriqueiras 

na escola. Anotamos tudo na lousa e cada grupo selecionou um assunto para a produção da 

crônica. Pedimos que planejassem a escrita do texto, respondendo todos os aspectos 

anteriormente trabalhados (Qual o foco narrativo?; Quem são as personagens?; Qual o enredo, 

como, onde e quando vai se desenrolar a narrativa?; Vou narrar em tom humorístico, lírico, 

irônico ou crítico?; Existe um elemento surpresa?; Como vai ser o desfecho, aberto ou 

conclusivo? 

Depois de tudo bem organizado, respondendo a todas as perguntas, percebemos, nessa 

oficina, que os alunos estavam mais à vontade, talvez pelo fato de estarem em grupo, e também 
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pelo fato de conhecerem melhor o texto que iam produzir. O material apresentado pela OLP 

proporciona ao professor um planejamento de atividades bem detalhadas e que a cada etapa vai 

mostrando que a escrita é possível.  

Nessa oficina 8 propomos uma produção coletiva da crônica a partir da seguinte notícia 

“Assalto na agência do Bradesco deixa moradores de Nazarezinho assustados”. Nessa 

oportunidade, discutimos a respeito do foco narrativo. Terminada essa etapa, apresentamos 

algumas fotografias da cidade e pedimos que compartilhassem o que viram. 

Começamos a oficina 9 pedindo que os alunos retomassem o texto produzido 

coletivamente na oficina anterior e que analisassem todos os aspectos da crônica. Em seguida, 

pedimos que reescrevessem individualmente para aperfeiçoá-lo ainda mais.  

Pedimos, nessa oficina 10, que os alunos pensassem sobre situações do lugar onde 

vivem. Reservamos um tempo para que cada aluno planejasse a crônica antes de passar para o 

papel. Foi um momento de inquietação, alguns alunos se negaram a produzir o texto, outros 

tiraram dúvidas em relação ao tema, a estrutura e ao tamanho do texto.    

Na última oficina, pedimos autorização a um aluno para apresentar o seu texto no 

projetor e juntos rever e refinar o texto, fazendo as alterações necessárias no processo de 

reescrita. Em seguida, solicitamos a cada um que olhasse o próprio texto, fizesse outra leitura 

e reescrevesse para aprimorar o texto. O resultado de todo esse processo desenvolvido nessas 

oficinas, a partir das ideias de Dolz e Schneuwly (2004), revela quando a escrita é vista como 

processo, numa perspectiva de interação social, o resultado é significativo. A seguir, 

apresentamos os três textos finais produzidos pelos alunos. 

 

Aluno 1: 

A grande rivalidade  

Não é de hoje que vivemos uma disputa acirrada aqui em Nazarezinho desde 

que me entendo por gente. Quando criança, já ouvia dos meus pais os relatos 

de atritos e confusões que permeavam aqui durante as eleições. 

Naquele domingo aconteceu nessa terra pequena, onde todo mundo conhece 

todo mundo, no dia 03 de outubro de 2016. Isso eu vivi e até hoje não esqueço. 

Nazarezinho se dividiu em duas cores um lado vermelho e o outro amarelo. 

Pessoas que eram muito amigas começaram a brigar. Vizinhos, familiares e 

até mesmo crianças brigavam. Era uma confusão sem tamanho. A tarde a 

confusão aumentou. O juiz vendo que a cidade estava bastante tumultuada 

resolveu dar ordem de prisão as pessoas que estavam brigando na rua. 

No final da tarde, com a divulgação do resultado a confusão sem tamanho se 

tornou um furacão destruindo o bom senso e a tranquilidade desse lugar tão 

calmo, tranquilo que é Nazarezinho antes das eleições. Houve uma troca de 

resultados, primeiro falou que o lado amarelo havia ganho, depois falou que o 

vermelho tinha ganho. Quando a multidão vermelha tomou conta do centro, 

uma mulher toda de amarelo gritou “o lado amarelo ganhou”. A multidão 

vermelha sumiu e a amarela iluminou a cidade.  
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Depois de alguns dias o bom senso e tranquilidade voltaram nessa terra de 

dois lados.  

 

Aluno 2: 

O vento 

O dia começa bem. O céu cristalino, os pássaros cantando e o vento frio de 

uma manhã de sexta-feira faz parte do cenário cotidiano da minha escola. 

Chego em sala, a professora entrega uma folha e pede para fazermos uma 

crônica. Mas meu papel continua em branco como uma planta sem vida e um 

desenho sem cor. Olhava para a janela em busca de inspiração... de repente 

senti o vento e percebi que ele daria sentido as minhas palavras. 

O vento é parecido com a vida, algo que não se vê, mas se sente. Às vezes não 

sabe onde se vai e nem o seu propósito, ele segue para onde acha que tem que 

ir. O vento... rápido como os nossos pensamentos, que as vezes desaparece, e 

quando chega traz consigo o sentido da vida, o sentido de saber que estamos 

vivos. 

 O vento! Ah o vento... esse em particular é especial, o vento que sopra aqui 

em Nazarezinho. Quem sente este vento nunca esquece desse lugar. O vento 

doce como o sabor da chuva que cai, forte como a enxada do homem da roça, 

frio como o anoitecer da rua, doce como a infância e livre como um pássaro 

que não tem destino. Só esse vento me faz perceber que uma folha de papel 

em branco e sem graça pode se transformar em algo incrível, cheio de 

sentimentos e emoções.  

 

Percebemos que os alunos tiveram uma evolução satisfatória, tanto na organização 

textual quanto nos aspectos linguísticos. Houve também um progresso significativo na 

organização das ideias. Sendo assim, compreendemos que a OLP é uma proposta de sucesso.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões apresentadas, a respeito da escrita como processo, possibilitam-nos 

repensar o nosso fazer em sala de aula para buscar possibilidades de aprendizagem mais 

significativa para o aluno. Compreender melhor o que está por traz desse processo, e fazer com 

que o outro compreenda também, talvez seja o caminho para o ensino e para a aprendizagem 

que tanto buscamos nas escolas públicas que lecionamos. Através da sequência didática, 

proposta pela OLP, proporcionamos ao aluno uma reflexão sobre a escrita, possibilitando-o, 

ainda, reconhecer-se como parte integrante desse processo. Além disso, vivenciamos a escrita 

como processo: planejando, executando, revisando e reescrevendo, isso fez com que os alunos 

valorizassem cada vez mais o texto. Foi um momento dedicado à escrita, por isso perceberam 

que, quando nos dispomos a escrever, acionamos muitos conhecimentos adquiridos com as 

experiências de aprendizagens que construímos em todos os espaços possíveis. Queremos, 

ressaltar que houve um grande avanço nos aspectos da escrita desses alunos. Eles tiveram a 

oportunidade de escrever e acima de tudo refletir. Essa proposta também teve uma preocupação 
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social, porque colocou o aluno em contato com a realidade do seu município, possibilitando 

experiências que serão significativas para suas vidas. Através deste trabalho, observamos que 

houve uma mudança na visão que eles tinham em relação na produção de textos, e que o 

trabalho desenvolvido através da sequência didática trouxe resultados satisfatórios no 

desenvolvimento das competências necessárias para a produção de textos dos alunos. 
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RESUMO 

 
As diversas ferramentas disponíveis ao professor, (in) suficientes como meios de aplicação didática, 

levam o profissional a se questionar em como trazer possíveis alternativas para o ensino de língua 

portuguesa, no sentido de como aplicar métodos pedagógicos que possam contribuir na formação de 

seus alunos. Nesta perspectiva, a música, no campo educacional, pode ser uma ferramenta cabível ao 

docente para o processo de ensino e aprendizagem relacionado às práticas de letramento escolar 

(SUZUKI, 1983). Sabendo da importância dos livros didáticos no processo de ensino e aprendizagem 

nas escolas públicas do interior do Rio Grande do Norte, seja como instrumento norteador da prática 

docente seja como estratégia didático-pedagógica, este trabalho, em andamento, tem como objetivo 

investigar as concepções de letramento no livro Ápis do 1º ano do ensino fundamental I, especificamente 

em unidades relativas à leitura, escrita e à música na alfabetização. O olhar circunstanciado foca o ensino 

e a aprendizagem, fundamentados teoricamente em Street (2007), Soares (1998) no que tange às 

definições e concepções de alfabetização e letramento, em autores como Romannato (2004) e Lajolo 

(1996) que discorrem sobre a importância e limites do livro didático nas práticas docentes, Suzuki 

(1983), Morais e Pinheiro (2012) e Paz (2000) acerca da música como artifício de intermédio para o 

ensino e aprendizagem de língua materna. A inquietação desta proposta parte de problematizações entre 

o conteúdo do livro didático e a realidade dos alunos e entre a (re) produção do letramento autônomo e 

dos letramentos ideológicos presentes nas unidades de língua portuguesa. Metodologicamente, o 

trabalho baseia-se em uma pesquisa bibliográfica interpretativista por meio de análises feitas no livro 

didático e aponta distâncias entre a teoria e as estratégias de aprendizagem com a realidade dos alunos. 

 

Palavras-chave: Letramentos. Livro didático. Alfabetização. Música. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde os primórdios, a música está presente na humanidade de diversas formas, seja ela 

como meio de entretenimento, seja como representação simbólica de identidade sociocultural. 

Na época da colonização do Brasil, os índios já a utilizavam em seus rituais, e com o passar dos 

anos foi ganhando novas formas de expressão. Por meio de amplos recursos em que as melodias 

foram sendo escritas, os contextos começaram a ter uma maior ampliação que, retomando as 

obras de Henry Purcell (1659-1695), determinavam inúmeras significações a depender do que 

as composições retratavam – estas representações também traziam consigo a identidade de um 

grupo social, isto é, tudo o que pudesse ser exprimido e exteriorizado pelas composições 

musicistas. Portanto, a música está presente na sociedade em todos os campos, até mesmo na 

escola. Neste espaço, ela também pode servir como método capaz de influenciar no processo 

de alfabetização e de letramento, foco este que o trabalho visa abordar.  

Durante o percurso teórico-metodológico aqui proposto, têm-se como objetivo 

investigar as concepções de letramento no livro Ápis do 1º ano do ensino fundamental I, 



 

 

P
ág

in
a5

3
0

 

especificamente em unidades relativas à leitura, escrita e à música na alfabetização. Este 

objetivo pauta-se na compreensão de que o letramento deve estar aliado ao processo de 

alfabetização, pois não se tratam de campos divergentes, mas sim de práticas sociais vividas 

que podem ser aprendidas e aplicadas por meio da linguagem.  

Durante os primeiros anos do ensino fundamental, as práticas de letramento escolares e 

não escolares possibilitam estratégias educacionais que podem ser efetivas no processo de 

ensino e aprendizagem. É nesta perspectiva que a música entra, como um meio mais dinâmico, 

e que pode trazer em sua materialidade artística as relações sociais que instiguem as crianças a 

desenvolverem suas capacidades de linguagem, assim como também possam conviver em 

maior harmonia umas com as outras. 

O processo de educação musical escolar envolve critérios que vão além dos padrões 

curriculares. Este ponto é observado pelo fato da temática que envolve o ensino com música 

estar muito amplo, devido às diversas culturas que podem estar presentes. O professor, portanto, 

deve estar preparado para tais atuações, pois se trata de vivências e tradições históricas que são 

representadas, e que devem estar adaptadas a determinados contextos. Nesta perspectiva, pode-

se questionar como a música pode contribuir para que haja a transmissão do conhecimento e a 

percepção de tais conteúdos relacionados à língua(gem) na sala de aula.  

Desta forma, acreditamos que a música possa servir como ferramenta capaz de ampliar 

os padrões de ensino de língua(gens) e como meio de auxílio das crianças no processo de 

aprendizagem. Daí surgiu a necessidade de pesquisar de maneira um pouco mais aprofundada 

sobre a relação entre música, letramento e alfabetização.  Segundo a lei n. 11.769/08, “a música 

deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, de componente curricular [ensino da arte]” 

(BRASIL, 2008). Assim, esclarecer como tais conceitos podem contribuir no processo de 

formação dos professores, alunos, grupos pedagógicos e na gestão da escola, assim como 

verificar a articulação destes conceitos no livro didático Ápis, do 1º ano do ensino fundamental, 

torna-se ponto crucial para compreendermos as concepções de letramento vigentes na educação 

pública potiguar. 

  

2 CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Como ponto primário, buscamos compreender o que de fato seria o letramento escolar 

e se realmente há diferenças em relação à alfabetização e como ambos podem contribuem no 

processo de ensino e aprendizagem perante o contexto professor-aluno. Sabe-se que o ensino 

requer inúmeros desafios em que o professor deve estar preparado para atuar e, diante destes 
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desafios, questionamos os modos de trabalhar com as crianças para que a alfabetização e o 

letramento sejam efetivos, prática esta que fuja dos padrões de ensino que há tanto tempo 

formam barreiras na relação entre professor e aluno. Segundo Frade (2005 apud LEITE; 

BOTELHO, 2011 p. 3) “não basta apenas codificar e decodificar, fazer relações entre os sons 

e as letras. [...] é preciso beneficiar-se da cultura escrita como um todo”.  

Na visão de Soares (2001, p. 47), “a alfabetização é considerada como a “ação de 

ensinar/aprender a ler e escrever”. Já o letramento trata-se do “estado ou condição de quem 

apenas não sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita”. 

Pode-se, então, depreender que ambos processos caminham juntos no ensino e aprendizagem, 

pois eles não se tratam apenas de um meio isolado de utilizar a linguagem de modo particular, 

mas sim do modo como as crianças percebem, por meio das práticas sociais, como a linguagem 

pode ser moldada a depender do contexto em que estão situadas. Entretanto, na 

contemporaneidade há diversas dificuldades que o professor carrega em suas perspectivas de 

ensino, e que até hoje estudos buscam trazer propostas cabíveis para se trabalhar dentro da sala 

de aula, pois segundo Street (2007) prefere-se falar de práticas de letramento do que letramento 

como tal.  

Ao analisarmos o conceito de alfabetização, compreendemos que se trata da capacidade 

de ler e escrever. Mas isto não é o suficiente para que uma criança tenha domínio da linguagem 

como meio satisfatório e eficaz. No contexto situado desta pesquisa, o interior do Rio Grande 

do Norte, é possível perceber que grande parte das crianças não possuem habilidades 

linguísticas que estejam relacionadas às suas práticas sociais. Algumas não dominam a escrita, 

mas leem parcialmente bem; outras têm domínio da leitura e escrita, mas não são letradas por 

não atuarem e vivenciarem contextos sociais em que a sua linguagem esteja inserida. De acordo 

com Street (2007, p. 466), 

 

[...] as práticas de letramento são constitutivas da identidade e da pessoalidade 

(personhood). O que quero dizer com isso é que, quaisquer que sejam as 

formas de leitura e de escrita que aprendemos e usamos, elas são associadas a 

determinadas identidades e expectativas sociais acerca de modelos de 

comportamento e papéis a desempenhar.  

 

Podemos retomar a diferença entre o letramento e a alfabetização, ações diferentes, mas 

dependentes entre si. Segundo Soares (2006), o verbo “letrar” pode levar os indivíduos ao 

processo de letramento. O processo seria uma ação conjunta, que também estivesse contida à 

alfabetização: 

 



 

 

P
ág

in
a5

3
2

 

Precisaríamos de um verbo “letrar” para nomear a ação de levar os indivíduos 

ao letramento... Assim teríamos alfabetizar e letrar como duas ações distintas, 

mas não inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: 

ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, 

de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado 

(SOARES, 2006, p. 47). 

 

Teoricamente, Soares (2006, p. 47) retrata alguns contextos em que crianças são 

letradas, mas não alfabetizadas. Adiante, também é possível compreender que o letramento não 

se trata apenas do escolar, mas também do familiar, o comunitário, o digital, entre outros. Todos 

estes recursos influenciam na construção do indivíduo, e a sua representação simbólica é dada 

através da linguagem. Portanto, no ensino escolar, ao alfabetizar uma criança sem resgatar os 

valores culturais e sociais ao qual o aluno está situado faz com que o seu desenvolvimento esteja 

limitado a apenas um meio de agir e pensar mediante a leitura e a escrita.  

Nesse sentido, pode-se depreender que o conceito de alfabetização, na relação de poder 

simbólico e social (STREET, 2007), é imposto por questões hierárquicas: aqueles que são 

considerados alfabetizados são detentores de um saber e, consequentemente, de um poder 

perante a sociedade. Estão, então, inseridos em uma sociedade que valoriza e preconiza a escrita 

em detrimento à oralidade. Assim, crianças não alfabetizadas encontram empecilhos que vão 

além dos educacionais, mas também sociais. Os desafios do professor são rotineiros em relação 

a metodologias de alfabetização, principalmente quando estas devem atender às necessidades 

curriculares que não visam o letramento escolar.  

3 LETRAMENTO E EDUCAÇÃO MUSICAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Shinichi Suzuki (1988-1998), músico violonista, professor pedagogo e pesquisador, foi 

o fundador do método internacional “Suzuki” de educação musical, e em meio as suas pesquisas 

desenvolveu uma filosofia capaz de ensinar pessoas de todas as idades e habilidades. Em meio 

às suas propostas, denominou um meio de ensino como “educação do talento”. Essa proposta 

era voltada diretamente para crianças japonesas dentro do seu processo de aprendizagem de 

língua materna. O método Suzuki foi iniciado no ano de 1930, adaptado para diversos 

instrumentos que pudessem ser trabalhados com a mesma metodologia, e ampliou para diversos 

países, inclusive no Brasil. O teórico discute, em suas teorias, acerca do talento musical que as 

crianças podem adquirir durante os seus primeiros anos, estimulando-as a ampliar as suas 

capacidades de aprendizagem de língua materna por meio das práticas musicistas.  

Segundo Suzuki (1983 apud ILARI, 2012, p. 189) no livro Pedagogias em Educação 

Musical, “o talento não é fruto do acaso, e nem é uma forma de herança genética, mas sim 

consequência do estudo sistemático”. A sua filosofia educacional propõe que a criança possua 
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uma nova leitura instrumentista, na sua socialização por meio da aprendizagem e na própria 

educação musical durante sua vida. O teórico também afirma que qualquer criança possui a 

capacidade de aprender algum instrumento, desde que esteja em um ambiente que possa 

estimulá-la e que haja a instrução devida. Esta capacidade está também relacionada ao conceito 

de inteligência musical de acordo com Gardner (1983), no qual afirma que a inteligência 

humana não é única, mas múltipla e entre estas habilidades também está a inteligência musical, 

que diz respeito à capacidade de percepção e de produção de sons musicais.  

Durante uma entrevista concedida a Garson (1970), o entrevistador questiona a Suzuki 

se a Educação do talento serve apenas para ensinar a criança a tocar o violino. Esta afirmação 

é muito interessante para compreendermos como a educação musical pode contribuir no 

processo de formação das crianças, e baseado no pensamento do pedagogo, a sua abordagem 

não está destinada propriamente a privilegiar indivíduos específicos, ou seja, Suzuki não visava 

crianças prodígios para adquirir tais capacidades de aprendizagem, mas sim que a sua filosofia 

poderia ser uma realidade ensinada a todas as crianças.  

Esta proposta de Suzuki foi alvo de diversas críticas. Porém, vale ressaltar que entre 

alguns conceitos de sua filosofia educacional está a abordagem de língua materna, foco este a 

ser analisado. Ao observar bebês e crianças pequenas, o pedagogo pôde constatar que todas 

conseguem aprender o seu idioma materno, inclusive os acentos e os dialetos predominantes 

em seu meio social. Este fator levou o violinista a refletir sobre a importância da família em 

relação ao processo de formação de linguagem da criança, e que esta aprendizagem se dá por 

meio da interação com os membros familiares, sobretudo com a mãe.  

 

4 EDUCAÇÃO MUSICAL – UM VIÉS METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

MATERNA 

 

Segundo Straliotto (2001), a inteligência pode ser desenvolvida por meio da audição, 

uma vez que cada código sonoro captado equivale a um campo que é ativado no cérebro, com 

o fito de reter a nova informação. Com isso, os neurônios que recebem essas informações dantes 

codificadas, depois de serem ativados, ficam disponíveis para receberem conhecimento de 

outros órgãos dos sentidos. Nesse sentido, a educação ligada à música pode desenvolver a 

cognição dos alunos e facilitar o processo de aprendizagem de línguas. 

Como discorrido ao longo deste trabalho, o ensino de língua materna, de modo geral, 

em aspectos qualitativos, é precário. O processo de alfabetização separado do letramento 

dificulta o ensino, outrora preso a regras e contextos privados. Uma proposta rica e bastante útil 
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para o sistema de aprendizagem de língua(gens) seria trazer a música, agregada de aspectos 

sociais, culturais, políticos e econômicos dos alunos, para a sala de aula como uma metodologia 

pedagógica cultural: “[...] letras de canções podem revelar traços da evolução da língua, o que 

pode ser considerado, então, como um dos primeiros instrumentos pedagógicos do homem ao 

transmitir seus ritos e heranças culturais às novas gerações” (MORAES; PINHEIRO, 2012, p. 

14). 

Além disso, conforme afirma Paz (2000), a música é uma “força viva”. A criança não 

vê a língua como palavras escritas em um papel estruturadas a partir de regras ortográficas. Ela 

as vê como algo mais além, como algo que pode ser criado, sentido, experimentado e vivido, 

algo que sai naturalmente da sua boca e é sentido meticulosamente por seus ouvidos: 

 

O ensino de música deve ser desde o começo, uma força viva. [...] a criança, 

muito antes de dominar as regras gramaticais, utiliza palavras com fluência e 

formula frases já com entonação. A linguagem é, para ela, uma coisa viva e, 

não, regras no papel. Deve-se educar o ouvido para que sejam sentidas, 

perfeitamente, modulações e combinações sonoras diversas. Deve-se deixar o 

aluno perceber a harmonia com seu próprio ouvido, antes de se deparar com 

o ensino da mesma. O conhecimento das regras não deve ser o objeto e, sim, 

uma necessidade a ser atendida em tempo devido (PAZ, 2000, p. 16-17). 

 

As crianças, por natureza, são bastante dispersas e inquietas. O ensino baseado em regras 

e normas é pouco atrativo para elas. Cabe ao educador adotar uma nova metodologia que ative 

sua curiosidade e as fixem ao conteúdo programado. Conforme Moraes e Pinheiro (2012, p. 

19), “uma das artes usadas para chamar a atenção da sociedade [...] foi a música [...]”. Além 

disso, é importante que a música esteja presente na educação por fazer com que as crianças 

entendam a linguagem musical, através de processos cognitivos e sensoriais, e percebam como 

essas estruturas são usadas na linguagem oral. De acordo com Martins (1985), “educar 

musicalmente é propiciar à criança uma compreensão progressiva de linguagem musical. 

Através de experimentos e convivência orientada” (MARTINS, 1985, p. 47.). Nessa 

perspectiva, investigaremos as concepções de letramento no livro Ápis do 1º ano do ensino 

fundamental I, especificamente em unidades relativas à leitura, escrita e à música na 

alfabetização 

 

5 LIVRO DIDÁTICO COMO POSSIBILIDADE DE ENSINO RELEVANTE À 

MÚSICA 

 

Partindo para o livro didático (doravante LD), é possível perceber que o ensino de língua 



 

 

P
ág

in
a5

3
5

 

portuguesa tem avançado gradativamente. Entretanto, mesmo com as práticas de ensino 

funcionalistas, ainda permanece certa lógica, vista que o conteúdo apresentado segue, em vários 

casos, os mesmos padrões metodológicos. Durante os primeiros anos de ensino, é notório que 

para trabalhar com crianças em processo de alfabetização não se deve levar em conta apenas o 

conteúdo, mas também o modo com que será aplicado dentre a prática. Segundo Lajolo (1996, 

p. 08), “muitas vezes, o livro didático é inadequado pela irrelevância do que diz, pela monotonia 

dos exercícios que propõe, pela falta de sentido das atividades que sugere. Nesta situação, cabe 

ao professor substituir exercícios e atividades, ou simplesmente apontar a irrelevância do 

tópico”.  

Nesse sentido, unindo-se a essa perspectiva, o LD carrega consigo traços condizentes à 

gramática tradicional, mesmo de um modo em que, parcialmente, resgata nuances relacionados 

à didática funcional. No livro Ápis, objeto de análise deste trabalho, visamos investigar as 

concepções de letramento, especificamente em unidades relativas à leitura, escrita e à música 

na alfabetização. Ao aplicar uma música como ferramenta didático-pedagógica para o ensino 

de língua materna, há alguns pontos a serem analisados, tais como: as canções, na maioria das 

vezes, vêm apresentadas com letras cantadas, o que certamente torna-se atrativo para as 

crianças. Entretanto, também devemos nos questionar em como a música deve ir além, partindo 

também para o campo harmônico; o som acompanhado da letra chama mais a atenção das 

crianças. Portanto, torna-se um recurso eficaz mediante o ensino; o professor consegue abordar 

habilidades linguísticas de modo mais prático, e não apenas por meio da leitura e escrita 

propriamente aplicada.  

A seguir, apresentamos algumas imagens do LD (arquivo pessoal) em questão para 

prosseguirmos com o nosso olhar analítico:  

 

Figura 1: Cantiga popular “Meu galinho”                           Figura 2: Letra da canção “Família” 
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Ao analisarmos a canção “Meu galinho” (figura 1), pode-se depreender que, em termos 

de cenário brasileiro e, especificamente, no interior do Rio Grande do Norte, cantigas populares 

são cantadas para as crianças durante a vivência familiar antes mesmo de irem para a escola. A 

família, de modo geral, não traz características musicais relacionados aos elementos sonoros e 

harmônicos, mas apenas a palavra cantada como meio de entretenimento. Ao adentrar na escola 

em seus primeiros anos, a criança tem a possibilidade de associar o letramento familiar ao 

letramento escolar. Esta relação só é possível se o professor articular a vivência do aluno ao 

ensino, para que haja um significado de acordo com o tipo de aprendizagem que a escola se 

compromete a aplicar (LAJOLO, 1996). 

Ao investigarmos as concepções de letramento, especificamente em unidades relativas 

à leitura, escrita e à música na alfabetização, podemos observar que as cantigas reduzem a 

interpretação do texto/cantiga para um modo de “imaginação” da criança (“Gabi conhece 

várias cantigas para brincar. Você já cantou uma cantiga para brincar? A cantiga que você 

vai ler é sobre alguém que perdeu seu bichinho de estimação. Imagine o que pode ter 

acontecido com este bichinho”).  

Ao mesmo tempo que podemos analisar que as cantigas populares podem e são 

trabalhadas no ensino de língua portuguesa, também analisamos a falta de objetividade em 

relação ao conteúdo.  

Associada exclusivamente com a imaginação, a interpretação do texto desvincula-se do 

letramento escolar para uma alfabetização abstrata e formal, ou seja, para uma leitura sem a 

prática social, no caso, também familiar. A subjetividade do aluno é aguçada, porém sem uma 

leitura orientada, seja no âmbito da compreensão do texto seja no âmbito da interpretação 

textual. Remontamos, aqui, concepção de letramento desvinculado da prática social (STREET, 
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2007). 

Ainda, em termos de um ensino e aprendizagem com a música, analisamos a restrição 

do trabalho com as habilidades e competências dos discentes, ou seja, para o processo de 

aprendizagem, os alunos necessitam também de atenção, concentração e do desenvolvimento 

cognitivo. Suzuki (1983) diz que se uma criança ouve boas músicas desde o seu nascimento, e 

aprende a tocá-las ela mesma, serão mais disciplinadas, sensíveis e resistentes.  

Sabemos que o objetivo do LD não é de ensinar-tocar música através da língua 

portuguesa, mas sim proporcionar por meio das capacidades sonoras o interesse e a autonomia 

do aluno, no qual possa ser aplicado no processo em que estão aprendendo as letras, sílabas, 

palavras, e gradativamente compreenda o sistema da língua portuguesa como prática social. Em 

outras palavras, não é ensinar a língua portuguesa para aprender música, mas aplicar a música 

como ferramenta metodológica para ensinar a língua portuguesa.   

Em nossa análise interpretativista, percebemos a presença de elementos silábicos que se 

repetem, especificamente o nome do galo. Possibilitar ao aluno reproduzir a mesma canção com 

diferentes denominações atribuídas ao nome do animal, e até mesmo ao contexto da canção, é 

permitir capacidades de raciocínio, e então, o favorecimento das suas capacidades de 

linguagem.  

Observando a letra de canção “Família” (figura 2), um ponto interessante a ser analisado 

é o seguinte: dentro do LD é possível identificar que as letras das canções estão constituídas 

por traços que por vezes estão limitados aos meios de padrão ensinados na escola. De modo 

linguístico, não aparenta ser um método irrelevante, até porque o LD trata-se de critérios e 

habilidades voltadas a um sistema relacionado ao processo de aprendizagem e formação 

escolar. Ao aliar a música neste processo, pode-se perceber que o processo de alfabetização 

necessita de ferramentas para a sua aplicação. Com isso, os preceitos educacionais podem 

abordar a questão de como o professor pode refletir sobre uma práxis docente a fim de entender 

sobre a capacidade humana: neste caso, considerando uma dada gramática (internalizada) já 

predominante entre as crianças.  

Baseado na cantiga apresentada anteriormente, percebemos que o contexto retrata sobre 

a diversidade entre famílias existentes. Ao aplicar tais temáticas, a socialização, principalmente 

do âmbito familiar das crianças, pode ser um meio de trazer suas vivências e, 

consequentemente, do professor atentar-se em como as famílias são constituídas, além de 

temáticas como preconceito, tolerância e diversidade também e fazerem presentes. Através 

disso, é possível analisar como são as práticas sociais dos alunos fora da escola (letramento 

familiar) e como elas implicam na formação dos alunos em relação ao seu idioma materno 
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(letramento escolar).  

Os alunos apresentam contextos sociais diversos que são constituintes de suas 

identidades, por vezes marcados em seu modo de falar, no comportamento, nas relações sociais. 

Portanto, a música, já que carrega consigo possibilidades de interação social entre os seus 

modos de composição e de resgates culturais ideológicos, também pode carregar identidades 

de linguagem que se assimilem as próprias vivências dos alunos.  

Segundo Lajolo (1996, p. 12), “nenhum livro didático, por melhor que seja, pode ser 

utilizado sem adaptações. Como todo e qualquer livro, o didático também propicia diferentes 

leituras para diferentes leitores”. Com isso, depreende-se que ao trabalhar com práticas sociais 

na sala de aula, o professor também pode associar tais vivências com as práticas de linguagem 

que também constituem uma identidade social. O processo de alfabetização pode ser 

compreendido como um sistema em que norteia a criança em etapas, estimulando-as em 

próximas habilidades que tangem às habilidades linguísticas. Entretanto, esta sequência 

didática deve estar associada a algumas características externas ao ambiente escolar como a 

comunidade que a criança vive dentre o seu contexto familiar, as particularidades e gostos da 

criança, entre outros aspectos. Para isso, o docente deve atentar-se a tais pontos, pois ao 

trabalhar com língua portuguesa, o principal fundamento não deve ser apenas o de aplicar a 

estrutura da língua independente do modo de ensino, mas sim de fazer com que as crianças ao 

adentrarem no processo de alfabetização, também possam associar com as práticas sociais que 

possam estar situadas. É neste sentido que podemos dizer que estamos alfabetizando e letrando 

ao mesmo tempo.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O livro didático, ao reconhecer o letramento dos alunos como um ato sociocultural, 

político, inclusivo e discursivo permite que a educação se aproxime de suas realidades e 

contribua em seu desenvolvimento, nos aspectos afetivos, psicológicos, cognitivos e 

interativos. Para isso, a interação entre professor-aluno-professor, permeada pelo LD é 

essencial. O LD, isoladamente, torna-se insuficiente para abordar questões que perpassam o 

ensino de língua(gens) como prática social. Mesmo trazendo temáticas atuais em forma de 

cantigas e canções, observamos que a concepção de letramento, no LD Ápis do 1º ano do ensino 

fundamental, é tradicional. É necessário revolucionar as práticas de ensino, de modo que seja 

possível alfabetizar letrando (SOARES, 2006).  
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Uma vez que as práticas de letramento não estão privadas às escolas, mas estão presentes 

também em espaços extraescolares, no presente trabalho, buscamos investigar as concepções 

de letramento no livro Ápis do 1º ano do ensino fundamental I, especificamente em unidades 

relativas à leitura, escrita e à música na alfabetização. Em nossa prática analítica, constatamos 

que o letramento dissociado do âmbito social ainda faz parte da construção e metodologia destas 

unidades. A partir das análises, concluímos que a música foi abordada como um pretexto para 

um ensino tradicional e descontextualizado da Língua Portuguesa e não como uma aliada no 

processo de ensino e aprendizagem de língua materna, capaz de influenciar na alfabetização e 

no letramento escolar. Dessa forma, houve um apagamento, pelos comandos das propostas de 

leitura do LD, nas unidades supracitadas, de apagamento dos valores socioculturais dos alunos. 

Em meio as práticas sociais advindas dos alunos, pode-se perceber que os seus contextos 

também são relevantes na relação entre ensino e aprendizagem, pois é notório a relação entre o 

letramento familiar e o letramento escolar no processo de formação do sujeito. E a música serve 

tanto como suporte entre estas duas perspectivas de linguagem predominantes, também como 

ferramenta capaz de promover um ensino mais significativo e para fins de alfabetizar os alunos 

e associá-los em suas vivências, ampliando suas capacidades sociais de interação, habilidades 

motoras, cognitivas e em específico, linguísticas, o que se espera no ensino de língua 

portuguesa. 

Portanto, elementos condizentes ao som, ao ritmo, a forma em que as canções são 

cantadas, também devem ter certa relevância em suas sequências didáticas. Se a proposta é de 

alfabetizar letrando, as crianças precisam aprender a vivenciar as práticas sociais que são 

submetidas a aprender. E a música traz este despertar, de modo que a criança pense melhor, 

sinta melhor as suas percepções, e possa constituir o seu pensamento de modo mais autônomo.  
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RESUMO 
 

Os estudos dos multiletramentos, que surgem em meados da década de 1990, por meio do New London 

Group (1996) apontam para uma sala de aula multicultural, que considera o global sem excluir o local. 

Dessa forma, o professor de língua inglesa é levado a refletir sobre sua prática de ensino no intuito de 

tornar sua sala de aula este espaço de acesso a outras culturas. Pensando nos pressupostos dos 

multiletramentos, professoras de língua inglesa do IFRN/Campus Apodi propuseram atividades com 

base na tradicional comemoração do Halloween, que tem sua origem na Irlanda mas ganha força nos 

Estados Unidos. O objetivo da atividade foi fazer com que os alunos pudessem experienciar a cultura 

que envolve o Halloween. A metodologia se deu em duas etapas, desenvolvidas em duas semanas: na 

primeira semana, as professoras trabalharam o tema em sala de aula, com a exposição de documentários, 

filmes e produção de cartazes que contavam a história do Halloween; na segunda semana, os alunos 

participaram de quatro momentos no auditório da escola: exibição de filmes, contação de lendas urbanas, 

competição com o aplicativo Kahoot e concurso de fantasias. As atividades contaram com grande adesão 

dos alunos, até mesmo os que não têm aulas de língua inglesa, e de outros professores da escola. Pela 

competição com o Kahoot percebemos que os alunos se apropriaram de diversos pontos discutidos em 

sala com os filmes, documentários e elaboração de cartazes, bem como o concurso de fantasias, que 

também demonstrou o entendimento dos alunos em relação ao porquê do seu uso durante o Halloween. 

Os resultados demonstram um grande aproveitamento por parte dos alunos, que não só aprenderam sobre 

o tema, mas colocaram em prática o que haviam aprendido sobre um aspecto cultural que não está no 

seu cotidiano local, mas que pôde ser conhecido e compreendido. 

 

Palavras-chave: Multiletramentos. Ensino. Língua Inglesa. Halloween. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando os trabalhos desenvolvidos nas últimas décadas, no que concerne os 

estudos sobre a pedagogia dos multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996) e a recente 

aprovada Base Nacional Comum Curricular/BNCC (BRASIL, 2017), apresentamos aqui uma 

experiência de ensino realizada no campus Apodi do IFRN. Levando em consideração os 

pressupostos dos multiletramentos, no que diz respeito à uma sala de aula multicultural e uma 

prática docente que entenda ser necessário desenvolver atividades que deem conta de diversas 

formas de veiculação de textos, duas professoras de língua inglesa do campus juntamente com 

uma professora de língua portuguesa criaram dois momentos para a celebração do Halloween, 

atividade muito comumente comemorada em países anglófonos. 
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O trabalho desenvolvido com os alunos de língua e inglesa e língua portuguesa contou 

com a exibição de filmes, documentários, atividades de listening, produção de cartazes, 

discussão sobre contos de Edgar Alan Poe, escrita e contação de lendas urbanas, concurso de 

fantasias e competição de © no aplicativo Kahoot. O intuito principal das atividades foi fazer 

com que os alunos pudessem aprender mais sobre o Halloween e conhecessem as diferentes 

formas que países mundo afora celebram o dia 31 de outubro, levando-os a entender o dia numa 

perspectiva global, mas também provocando-os a desenvolver atividades no contexto local. 

Este artigo apresenta a experiência em três partes: na primeira, temos o referencial teórico, 

trazendo as referências utilizadas para o desenvolvimento das atividades; a segunda parte relata 

o planejamento das atividades; e a terceira e última parte apresenta os resultados obtidos a partir 

do planejamento.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As últimas décadas têm experienciado um entendimento do que se entende por 

letramento. Autores como Soares e Street, por exemplo, são precursores do entendimento de 

letramento para além do conceito de alfabetização (SOARES, 2004), que antes era visto apenas 

como apropriação do código escrito, mas que é agora é entendido como prática social 

(STREET, 2003). A língua não pode estar situada fora do seu contexto social, político, cultural, 

ideológico. Street afirma não existir apenas uma forma de letramento, pensando-se somente em 

alfabetização no código escrito, mas que o agricultor, por exemplo, desenvolve diversos tipos 

de letramento para realizar seu trabalho. O próprio Street nega o que se chama letramento 

autônomo e um letramento ideológico que são definidos como: 

 

The autonomous approach is simply imposing western conceptions of literacy 

on to other cultures or within a country those of one class or cultural group 

onto others. The alternative, ideological model of literacy, offers a more 

culturally sensitive view of literacy practices as they vary from one context to 

another. This model starts from different premises than the autonomous model 

– it posits instead that literacy is a social practice, not simply a technical and 

neutral skill; that it is always embedded in socially constructed 

epistemological principles (STREET, 2003, p. 77-78). 

 

Nota-se que Street se distancia do modelo autônomo e se aproxima do modelo 

ideológico pelo fato de este considerar não apenas o código escrito, dissociado de todo o seu 

contexto de produção, mas entende letramento como uma prática social, não uma imposição de 

uma classe à outra, mas como algo que não se apresenta simplesmente como “habilidades 
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técnicas e neutras”, mas que considera o todo social, ideológico, cultural, político em que ocorre 

determinada produção.  

É nessa perspectiva de mudanças de práticas de letramento que surge o chamado 

“manifesto” de professores ao redor do mundo, chamado de Pedagogia dos Multiletramentos. 

O grupo, que surge na cidade de Nova Londres nos Estados Unidos (daí o nome New London 

Group), entende que já não há mais como desconsiderar todas as mudanças pelas quais a 

sociedade, ainda em meados da década de 1990 vêm experimentando com o advento da internet 

e da globalização. 

A pedagogia dos multiletramentos considera a sala de aula agora como um espaço a 

considerar não somente o código escrito, sem se ater às diferentes transformações sofridas na 

sociedade. De acordo com o grupo, duas eram as preocupações principais: 

 

O primeiro se relaciona ao aumento da multiplicidade e integração de 

significantes modos de produção de sentido, em que o textual está também 

relacionado ao visual, ao áudio, espacial, comportamental e assim por diante. 

(...). Em segundo, decidimos utilizar o termo “multiletramentos” como uma 

maneira de focar nas realidades de crescimento de diversidades locais e 

conectividade global (NEW LONDON GROUP, 1996, p. 64). 

 

Dessa forma, ainda em seu manifesto, o grupo diz que o “multi” de multiletramentos se 

refere tanto às formas multimodais de produção de textos que começam a surgir com a internet, 

que incorpora vídeos, links, imagens, tudo em um mesmo espaço, bem como às diversidade 

cultural que agora sai de um âmbito local e passa a se conectar com o global. Vale ressaltar que 

o que se visa não é apagar traços da cultura local, mas para além de conhecê-la, reconhecer 

também culturas que não fazem parte dessa realidade local. 

Considerando o que diz a pedagogia dos multiletramentos, surge o relato de experiência 

aqui apresentado. Para a construção das atividades que foram desenvolvidas com os alunos, 

pensamos na necessidade de leva-los a refletir sobre como outras culturas celebram o dia do 

Halloween ao redor do mundo, mas, para isso, não desejávamos fazer atividades que estivessem 

apenas relacionadas à sala de aula, mas queríamos abranger as ações para que toda a escola, 

não somente os alunos de língua inglesa, pudessem ter uma aproximação desses aspectos 

culturais.  

Em consonância com documentos oficiais, considerando a Base Nacional Comum 

Curricular de Linguagens e Tecnologias para o Ensino Médio, nos baseamos nas competências 

seis e sete. Para a competência seis destacamos a seguinte habilidade: “Fruir e apreciar 

esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como 
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delas participar, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a 

criatividade” (BRASIL, 2017, p. 496). 

Nesse sentido, a BNCC entra em consonância com o que diz a pedagogia dos 

multiletramentos, no que diz respeito ao trabalho com diferentes manifestações culturais, 

respeitando a diversidade, local e global. A BNCC entende que se deve também “delas 

participar”, que é o que propomos aos nossos alunos: a apreciação de uma manifestação 

cultural, mas também sua participação nessa mesma manifestação, considerando a realidade 

local. 

Na competência sete, temos que “utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas 

digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes 

digitais” (BRASIL, 2017, p. 497). Considerando tal habilidade, propomos atividades que se 

utilizavam do uso de internet, smartphones, realizadas em grupo, visando determinado 

resultado específico. 

Com base no que expomos, considerando a pedagogia dos multiletramentos, os 

letramentos sociais e a BNCC, elaboramos um plano de ação para ser desenvolvido com alunos 

do Ensino Médio Integrado com o intuito de fazer com que esses alunos pudessem experienciar 

e aprender um pouco sobre a celebração do Halloween em diferentes perspectivas, com variadas 

atividades, dentro e fora da sala de aula. A seguir, detalhamos os passos de produção do 

planejamento. 

  

3 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

O dia 31 de outubro é conhecido como o dia do Halloween, festa que tem origem com 

os povos celtas. Os celtas acreditavam que, nesse dia, era possível a comunicação com nossos 

antepassados. Ao longo do tempo, diversas culturas adotaram a celebração do Halloween e 

foram incorporando elementos próprios às tradições. Ao chegar nos EUA, o uso de abóboras 

no lugar de nabos para a produção das famosas Jack O’Lanters foi um dos pontos dessa 

adaptação, visto que era mais propício o cultivo de abóboras no país. Com o passar dos anos, o 

Halloween ganha lugar também em países que não possuem o inglês como língua oficial. Esse 

processo de globalização, que faz com que o Halloween chegue em outras culturas, quando 

pensado do ponto de vista da educação, propicia uma sala de aula multicultural (NEW 

LONDON GROUP, 1996), em que professores podem, agora, trazer tais elementos que antes 

pareciam tão distantes para sua prática. Dessa forma, a celebração do Halloween ganha espaço 
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nas salas de aula dos professores de língua inglesa, levando aos alunos um pouco do que seria 

tal data. Pensando nisso, realizamos o trabalho aqui apresentado. 

O objetivo desse relato de experiência foi desenvolver atividades que envolvessem os 

alunos do Ensino Médio Integrado do IFRN/Campus Apodi no que se referia às comemorações 

do Halloween, levando-os a conhecer tal celebração de diferentes perspectivas, de forma 

divertida e participativa. O campus conta com a atuação do Núcleo de Linguagens e Códigos 

(NULIC), formado por professores de língua inglesa, portuguesa, e espanhola, bem como 

professores de artes (música e artes visuais) e da área de informática. O grupo, que desenvolve 

diversas ações com os alunos, também atua na pesquisa. Duas professoras de língua inglesa do 

NULIC, foram, então, responsáveis pela elaboração de um plano de ação para as celebrações 

do Halloween, época muito comemorada em países anglófonos como EUA, Inglaterra e Irlanda, 

por exemplo. O projeto contou também com a colaboração de uma das professoras de língua 

portuguesa. 

Por meio de uma pesquisa qualitativa, realizamos duas semanas de atividades 

desenvolvidas em momentos diferentes: o primeiro momento, com os alunos de nove turmas, 

aconteceu nas salas de aula; o segundo momento, realizado no auditório da escola, contou com 

a participação de alunos de outras turmas, já que as professoras divulgaram o evento 

convidando toda a escola para participar do momento. O planejamento das atividades foi 

desenvolvido com base em algumas competências apresentadas pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), bem como considera a pedagogia dos multiletramentos. Abaixo 

detalhamos o planejamento elaborado para a realização das atividades: 

 

TABELA 1: Planejamento de Atividades 

Momento Atividade Pressuposto teórico 

 

 

1ª Semana 

Exibição de 

documentário/filme 

Competência específica 6 (Linguagens e 

suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 

Produção de cartazes 

Competência específica 6 (Linguagens e 

suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 

Trabalho com música 

Competência específica 6 (Linguagens e 

suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 

Discutindo literatura 

Competência específica 6 (Linguagens e 

suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 

   

 

 

2ª Semana 

Exibição de filmes 

Competência específica 6 (Linguagens e 

suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 
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Contação de lendas 

urbanas 

Competência específica 6 (Linguagens e 

suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 

Competição Kahoot 

Competências específicas 6 e 7 (Linguagens 

e suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 

Concurso de fantasias 

Competência específica 6 (Linguagens e 

suas tecnologias – BNCC); Pedagogia dos 

Multiletramentos 

 

Como mostra a Tabela 1, o primeiro momento, que ocorreu de 29 de outubro a 01 de 

novembro, foi realizado em sala de aula. As professoras desenvolveram atividades relacionadas 

à data comemorativa por meio da exibição de filmes, documentários, produção de cartazes, 

música e discussão sobre obras literárias.  

Como também pode ser observado na Tabela 1, as competências específicas 6 e 7 

(Linguagem e suas tecnologias para o Ensino Médio), pertencentes à BNCC foram pontos de 

partida. A competência 6 permeia todas as atividades, pois considera que os alunos necessitam 

desenvolver a apreciação de manifestações artísticas e culturais tanto de forma local, como de 

forma global. O Halloween é uma manifestação cultural, o que faz com que tal competência 

permeie todo o planejamento do trabalho aqui apresentado. Em relação à competência 7, a 

atividade desenvolvida com o Kahoot exigia que os alunos pudessem desenvolver uma 

atividade em ambiente digital, o que nos leva também a entender que esse aluno, assim como o 

professor, precisa ser letrado digitalmente para o desenvolvimento de tal atividade. 

Quando falamos de letramento, entendemos aqui a perspectiva de Street (2003), que 

entende que não há como pensar em letramento sem considerar aspectos culturais, ideológicos, 

sociais. Não há como trabalhar com ensino de línguas desconsiderando tudo que envolve as 

línguas, indo além de estruturas gramaticais e texto escrito. É aqui também que assumimos os 

pressupostos do New London Group (1996), que trouxeram uma nova visão para o campo 

pedagógico, dessa vez considerando as mudanças pelas quais o mundo passava: não era mais 

possível ignorar a ascensão da tecnologia, o uso de computadores, da internet, bem como deixar 

de lado a noção de que o mundo se tornava cada vez mais globalizado.  

Podemos dizer que esta pesquisa trabalha com as duas definições de “muti” dos 

multiletramentos: a primeira, em relação à diversidade cultural, já que trazemos para o aluno a 

compreensão de apropriação de uma cultura exterior, quando solicitamos aos alunos o uso de 

fantasias, por exemplo; a segunda em relação à multimodalidade de textos que hoje temos 

acesso: não apenas ao texto escrito (como apresentado na atividade de discussão sobre a 

literatura de Edgar Alan Poe), mas também levando em consideração outras formas de 
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veiculação de textos, como os cartazes, o Kahoot, os filmes e documentários exibidos, a música 

trabalhada. 

 

4 RESULTADOS 

 

Como já explicitado anteriormente, tivemos um total de nove turmas diretamente 

envolvidas nas atividades relacionadas ao Halloween, mas nem todas participaram de todas as 

atividades desenvolvidas, visto que cada professora trabalhou cada etapa em suas turmas 

específicas. 

Quatro das nove turmas conheceram um pouco da história das famosas Bruxas de Salem 

por meio do documentário “O julgamento das Bruxas de Salem”, produzido pelo History 

Channel. Essas mesmas turmas foram orientadas a pesquisarem sobre como diferentes países 

do mundo celebram o Halloween ou possuem celebrações que pudessem ser equivalentes. Os 

países envolvidos na pesquisa foram: Filipinas, Alemanha, Inglaterra, China, Escócia, Irlanda, 

México e EUA. Os cartazes foram expostos em um dos corredores da escola no dia da realização 

do segundo momento. Com essa atividade os alunos puderam refletir sobre como a celebração 

ocorre de formas bem diferentes em outras partes do mundo e até fazer um comparativo de sua 

realização no Brasil, pensando local e globalmente (NEW LONDON GROUP, 1996).  

As outras quatro turmas foram apresentadas à história das Bruxas de Salem por meio do 

filme Hocus Pocus, uma comédia produzida pela Disney. Os alunos puderam ver como a festa 

é vivida em uma das cidades mais famosas do mundo quando se considera essa época, também 

tecendo comentários sobre as diferentes formas de se comemorar o Halloween em diferentes 

lugares. Essas mesmas turmas também fizeram atividade voltada para competência de listening 

por meio da música Thriller, uma das mais famosas músicas de Michael Jackson, que retrata a 

perseguição de zumbis a uma mulher. Os alunos trabalharam, também, nessa mesma atividade, 

com novo vocabulário, leitura e escrita, tendo acesso à diversas formas de veiculação de texto, 

por meio de um gênero da cultura pop: a música. 

Um outro momento proposto ainda para as quatro últimas turmas foi a leitura e discussão 

de contos de Edgar Alan Poe, autor famoso pelos seus contos de horror. Os contos “O gato 

preto”, “O barril de Amontillado”, “A queda da casa de Usher”, “O poço e o pêndulo” e “O 

coração delator” foram lidos e apresentados pelas quatro turmas. Os alunos demonstraram 

surpresa com contos que não conheciam e, além de apresentarem personagens, contexto, 

enredo, clímax, trouxeram uma análise crítica das obras e, ao longo das discussões, 

relacionavam os contos e tentavam entender uns com os outros o estilo do autor. 
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Concomitantemente, a professora de língua portuguesa trabalhava com uma outra turma 

na construção de lendas urbanas, trabalho que durou quase um semestre inteiro, em que os 

alunos passaram por processos de reescrita, resultando nas lendas apresentadas no primeiro 

momento. 

O segundo momento, por sua vez, ocorreu na semana seguinte, no dia 07 de novembro. 

As atividades aconteceram pela manhã e pela tarde: as turmas do turno vespertino puderam 

participar do momento no período da manhã e as turmas do matutino participaram a tarde, como 

se pode ver no cartaz que fez parte da divulgação do evento: 

 

Figura 1: Cartaz de divulgação 

 

 

No horário da manhã, como se pode ver na Figura 1, a primeira parte contou com a 

exibição do filme A Nightmare Before Christmas, uma famosa animação do diretor Tim Burton, 

sobre a noite de Halloween sendo celebrada com elementos do Natal. Em seguida, ocorreu em 

uma outra sala, a contação de lendas urbanas. Os alunos decoraram uma sala temática com 

elementos comuns da época e, junto com a professora contaram suas lendas. Logo após esse 

momento, tivemos uma competição com o Kahoot, que contou com a participação de 30 

equipes. O concurso de fantasias, com inscrição individual e de grupos, em que alunos de várias 

turmas participaram, aconteceu no fim da manhã, encerrando o primeiro momento com a 

premiação dos vencedores. Neste primeiro momento observamos uma participação tímida dos 

alunos no momento da exibição do filme, o que mudou bastante nos outros momentos, visto 
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que o auditório e a sala temática ficaram praticamente lotados, com interação expressiva dos 

presentes, principalmente no momento da competição do Kahoot. 

À tarde, o primeiro momento foi realizado no auditório, com a exibição do filme Coco, 

que conta a história de um garoto mexicano que encontra seus antepassados no Día de Los 

Muertos. Logo após, realizamos a competição com o Kahoot, que dessa vez, contou com 14 

equipes. Ao fim do dia, ocorreu o concurso de fantasias, assim como na parte da manhã. 

Encerramos o dia com as premiações dos vencedores do Kahoot e do concurso de fantasias. Ao 

contrário do momento matutino, os alunos tiveram uma participação expressiva em todos os 

momentos propostos. Tivemos um número bem menor de equipes no Kahoot (14 equipes contra 

30 equipes no turno matutino), mas tivemos o triplo de inscrições no concurso de fantasias. 

Considerando todas as atividades desenvolvidas, podemos dizer que as duas semanas 

dedicadas ao Halloween levaram os alunos a terem experiências diferentes da celebração. Sair 

das quatro paredes da sala de aula mostrou que os alunos desejam iniciativas inovadoras e que, 

de forma divertida, conseguem aprender bastante. O aprendizado sobre o Halloween em outras 

culturas foi além dos cartazes, visto que os alunos comentaram não saber de fato como acontecia 

o Día de los Muertos no México e, além dos cartazes, o filme “Coco” os ajudou a compreender 

melhor o que é celebrado. A competição do Kahoot foi muito acirrada, já que muitas das 

perguntas dos quizzes se referiam a coisas que eles haviam estudado em sala na semana anterior. 

Foi, em nossa perspectiva, uma boa forma de avalição dos conteúdos ministrados.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O nosso objetivo inicial era fazer com que os alunos pudessem ver o Halloween de 

diferentes perspectivas de forma divertida e de diversas formas, envolvendo variadas 

atividades. Podemos dizer que tal experiência se mostrou bastante positiva e proveitosa, visto 

que tivemos uma grade adesão de alunos que nem mesmo eram alunos da disciplina de língua 

inglesa.  

Consideramos, para o desenvolvimento das atividades, competências específicas 

apresentadas pela BNCC e os pressupostos dos multiletramentos, pensando em atividades que 

pudessem ir além do código escrito, mas que envolvessem outras formas de veiculação de 

textos, como filmes, cartazes, concursos, competições. Levamos também em consideração a 

necessidade de não desconsiderar o mundo globalizado em que vivemos hoje e, que de forma 

muito clara, afeta nossa prática docente. Isso pelo fato de que desde o início do ano letivo, uma 

das perguntas mais comuns entre os alunos é: “como será o Halloween esse ano?”. Como Já 
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dizia o New London Group (1996), tem se tornado cada vez mais impraticável uma sala de aula 

que não saia de dentro de quatro paredes e isso nos chega através não só das experiências de 

outros colegas, mas por meio dos nossos próprios alunos, que lidam com redes sociais, que 

conhecem a internet e que já se apropriam com muita facilidade de diferentes formas de texto, 

o que ficou muito claro para nós ao fim dessa experiência. Deixamos o início de uma pesquisa 

que pode se estender considerando qualquer celebração que não faça parte da nossa cultura 

(como o Thanksgiving, por exemplo), e pode levar professores a refletir sobre diferentes formas 

de se abordar tais questões.  
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RESUMO 

 
Ao longo das últimas décadas, as crenças nos estudos de língua cresceram bastante, principalmente por 

brasileiros, dessa forma o processo de ensino e aprendizado de segunda língua foi mudando durante o 

tempo. Assim, nosso trabalho tem como objetivo a investigação das crenças de alunos ingressantes no 

curso de Letras sobre a aprendizagem de Língua Inglesa (LI). Tendo em vista a formação de alunos 

críticos- reflexivos, capazes de pensar sobre o seu processo de aprendizagem, e nos melhores métodos 

para o ensino da segunda língua na sua área de atuação. Assim, através de Damião, (1994); Barcelos, 

(1995); André, (1998); Silva, (2000); Mastrella, (2002); Bandeira, (2003); Andrade, (2004); Miranda, 

(2005), embasamos nossa pesquisa de cunho exploratório bibliográfico. Logo, diagnosticamos que as 

crenças dos ingressantes no curso de letras são mudadas durante seu processo de formação 

principalmente quando adentra no campo de estágio. Com isso, notamos que é fundamental que os 

cursos de formação de professores realizem o trabalho de conscientizar os professores em formação de 

suas próprias crenças sobre o ensino e aprendizagem de LI, para que assim eles possam também 

conscientizar seus alunos da importância de refletir sobre suas próprias crenças. 

 
Palavras-chave: Crenças de alunos. Ensino e aprendizagem. Língua inglesa. Processo de formação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas, o interesse em investigar as crenças de professores e 

alunos sobre o processo de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) cresceu bastante, 

tanto no Brasil quanto no exterior (BARCELOS, 2004). Os pioneiros no estudo das crenças 

sobre o ensino e aprendizagem de LE no exterior foram Horwitz (1985) e Wenden (1986). No 

Brasil, esse interesse se tornou maior a partir dos anos 90, com as pesquisas de Leffa (1991), 

Almeida Filho (1993) e Barcelos (1995).  

No entanto, Silva (2007) aponta que, apesar do crescente número de pesquisas sobre o 

tema em questão, dissertações de mestrado (DAMIÃO, 1994; BARCELOS, 1995; ANDRÉ, 

1998; SILVA, 2000; MASTRELLA, 2002; BANDEIRA, 2003; ANDRADE, 2004; 

MIRANDA, 2005; entre outros); teses de doutorado (BARCELOS, 2000; CONCEIÇÃO, 2000; 
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KUDIESS, 2002; entre outros), publicações de artigos e livros; a maioria dos estudos sobre 

crenças hoje em dia “apenas descreve as crenças de professores e de aprendizes de línguas” 

(SILVA, 2007, p. 252); e que ele pensa, assim como Barcelos (2001) e Teixeira da Silva (2005), 

que apenas a descrição das crenças não basta, os pesquisadores devem ir mais além e levar em 

conta os contextos específicos, relacionando as crenças com as ações, tanto de professores 

quanto de alunos. Da mesma forma, as pesquisas não podem se limitar a apontar possíveis erros 

e tentar corrigi-los, mas sim perceber que não há crenças certas e erradas. O que precisa ser 

feito é compreender o contexto no qual os indivíduos estão inseridos para que se possa entender 

suas crenças e suas consequentes ações. 

Esta pesquisa, portanto, investigará as crenças de alunos ingressantes no curso de Letras 

sobre a aprendizagem de Língua Inglesa (LI), pois considera-se de fundamental importância 

que os cursos de formação de professores realizem o trabalho de conscientizar os professores 

em formação de suas próprias crenças sobre o ensino e aprendizagem de LI, para que assim eles 

possam também conscientizar seus alunos da importância de refletir sobre suas próprias 

crenças. Dessa forma, tem-se alunos críticos e reflexivos, capazes de compreender o seu próprio 

processo de aprendizagem, capazes de entender de que maneira eles aprendem melhor, capazes 

de auxiliar o professor nesse processo de ensino e aprendizagem. 

Diante do exposto, levanta-se a seguinte indagação: quais as crenças de alunos 

ingressantes no curso de Letras sobre a aprendizagem de LI no Centro de Formação de 

Professores da Universidade Federal de Campina Grande, e como tais crenças interferem no 

ensino-aprendizagem durante o primeiro semestre do curso? 

Temos como objetivo geral analisar as crenças de alunos ingressantes no curso de Letras 

sobre a aprendizagem de Língua Inglesa no Centro de Formação de Professores da 

Universidade Federal de Campina Grande – CFP/UFCG, e partir desse, identificar o perfil dos 

alunos ingressantes no curso; verificar as motivações dos alunos ao ingressarem no curso; 

observar a visão dos alunos sobre o papel do professor de língua inglesa na atualidade; 

investigar as expectativas dos alunos em relação à profissão em questão. 

Esperamos que a presente pesquisa possa contribuir para a ampliação da percepção das 

crenças de alunos de graduação em Letras-Língua inglesa, não apenas acerca da língua em si, 

mas da cultura dos povos que a falam, de seu processo de ensino e aprendizagem e da formação 

dos profissionais que com ela trabalham. 
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2 METODOLOGIA  

 

Do ponto de vista dos objetivos da pesquisa, trata-se de uma pesquisa exploratória que, 

de acordo com Gil (2002, p. 41) “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Algumas das 

características desse tipo de pesquisa são: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que “estimulem a compreensão” (SELLTIZ et al, 1967, p. 63, apud GIL, 2002, p. 

41). A pesquisa também se caracteriza como descritiva, pois, segundo Gil (2002, p. 42) “As 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Sendo está uma pesquisa que se propõe a investigar as crenças de alunos sobre a aprendizagem 

de língua inglesa, ela é coerente com a pesquisa descritiva pois, segundo Gil (2002, p. 42) “São 

incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças 

de uma população”. 

No que concernem os procedimentos técnicos utilizados, a presente pesquisa pode ser 

caracterizada tanto como bibliográfica quanto como de campo. Segundo Gil (2002, p. 44), “a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Já o estudo de campo, segundo ele, é 

basicamente desenvolvido “por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e 

de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que ocorre no 

grupo” (GIL, 2002, p. 53). 

A pesquisa é ainda caracterizada, do ponto de vista da natureza, como aplicada, pois é 

dirigida à solução de problemas específicos e, do ponto de vista da forma de abordagem do 

problema, ela é qualitativa, pois os dados serão analisados por meio das questões subjetivas do 

questionário. 

Esta pesquisa será realizada no Centro de Formação de Professores da Universidade 

Federal de Campina Grande. Os sujeitos da pesquisa serão 25 discentes matriculados no 

primeiro semestre do curso de Letras/Inglês da referida instituição. Os sujeitos são de ambos os 

sexos, possuem faixa etária entre 18 e 35 anos, e são provenientes de diferentes cidades, a 

maioria delas sendo localizadas em torno da cidade de Cajazeiras-PB, onde está localizada a 

instituição. 

A coleta de dados será feita através de questionários. A escolha desse instrumento deve-

se ao fato de ele possibilitar que os sujeitos da pesquisa respondam com calma às questões 
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propostas, tendo um tempo suficiente, pré-determinado pela pesquisadora, para isso. O primeiro 

questionário que será aplicado foi adaptado de Barcelos (1995), que aborda desde questões 

pessoais às questões relacionadas ao tema da pesquisa. As questões são abertas e possibilitam 

vários tipos de respostas dos sujeitos participantes. O segundo questionário é o Inventário de 

Crenças sobre Aprendizagem de Línguas (Beliefs about Language Learning Inventory – 

Horwitz E. in Wenden, 1987, apud Barcelos, 1995), que traz questões objetivas sobre crenças 

de alunos sobre aprendizagem de línguas. 

 

3 COMPREENDENDO O TERMO CRENÇAS E SUAS DEFINIÇÕES 

 

Para esclarecer o termo crenças que é o tema desta pesquisa, cita-se Silva (2007, p. 237) 

que afirma que “o conceito crenças já foi ressignificado na Linguística Aplicada (LA) e, 

portanto, para os estudiosos dessa área do conhecimento, o referido conceito não é relacionado 

com a religião ou superstição”. As crenças, no contexto educacional, direcionarão a abordagem 

de ensinar do professor, já que ele provavelmente conduzirá suas aulas do modo que ele 

considera que o processo de ensino-aprendizagem se dá de forma eficiente. O autor, baseado 

em Barcelos (2004) e Silva (2005), lembra que o conceito de crenças não é específico da LA, 

pois outras áreas de conhecimento como a Sociologia, a Psicologia, a Filosofia etc., já se valiam 

desse termo há muito tempo. 

Silva (2007) tece considerações terminológicas e conceituais sobre crenças. Ele afirma 

que crenças são um termo complexo, segundo vários autores: Price (1969), Pajares (1992), 

Woods (1996) e Johnson (1999), pois nem todos os pesquisadores utilizam o mesmo termo para 

se referir ao que os educadores e educandos acreditam que seja a melhor forma, ou a forma 

correta de ensinar e aprender. 

Dentre as muitas nomenclaturas para o termo, ele destaca, segundo Pajares (1992), as 

seguintes: atitudes, valores, julgamentos, axiomas, opiniões, ideologia, percepções, 

conceituações, sistema conceitual, pré-conceituações, disposições, teorias implícitas, teorias 

explícitas, teorias pessoais, processo mental interno, estratégia de ação, regras de prática, 

princípios práticos, perspectivas, repertórios de compreensão, estratégia social. Gimenez (1994) 

e Garcia (1995) adicionam à lista acima os seguintes termos para se referir a crenças: teorias 

populares, conhecimento prático pessoal, perspectiva, teoria prática, construções pessoais, 

epistemologias, modos pessoais de entender, filosofias instrucionais, teorias da ação, 

paradigmas funcionais, auto compreensão prática, sabedoria prática, metáforas e crenças. Silva 

(2007) não considera essa profusão de termos como algo negativo, pois isso indica que muitos 
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pesquisadores por todo o mundo, apesar de darem nomes diferentes ao termo crenças, estão 

interessados em investigar dentro da LA, como professores e alunos veem o processo de ensino 

e aprendizagem e o que eles acreditam serem as melhores formas de ensinar e aprender uma 

língua estrangeira. Dentre as várias definições de crenças que Silva (2007) expõe em seu texto, 

vejamos a definição de Barcelos (2001, p. 244) sobre o que sejam crenças: “ideias, opiniões e 

pressupostos que alunos e professores têm a respeito dos processos de ensino/ aprendizagem de 

línguas e que os mesmos formulam a partir de suas próprias experiências”.  

Após expor vários termos e definições de diferentes autores para crenças, Silva (2007, 

p. 247) tira as seguintes conclusões:  

 

Primeiro, grande parte das definições levam em consideração o contexto 

social em que tanto professores quanto alunos estão inseridos. Segundo, para 

os referidos autores, as crenças variam de pessoa para pessoa, são mutáveis e 

estão relacionadas às experiências de cada indivíduo e ao contexto sócio-

cultural com o qual interage. Assim, as crenças podem ser pessoais ou 

coletivas, intuitivas e na maioria das vezes são implícitas. 

 

As conclusões acima apontam que não importa qual nomenclatura seja dada para a ideia 

de crenças no ensino-aprendizagem de línguas, os pesquisadores do tema parecem chegar à 

conclusão de que, para se compreender as crenças de alunos e professores, é essencial conhecer 

e considerar o contexto no qual esses alunos e professores estão inseridos, a fim de compreender 

suas crenças e as implicações das mesmas para o processo de ensino-aprendizagem da língua 

estrangeira. 

 

4 A EVOLUÇÃO DO TEMA 

 

De acordo com Barcelos (2004, p. 126), “o interesse por crenças surgiu de uma mudança 

dentro da LA – mudança de uma visão de línguas com o enfoque na linguagem, no produto, 

para um enfoque no processo. Nesse processo, o aprendiz ocupa um lugar especial”. Logo, 

investigar as crenças dos aprendizes sobre aprendizagem de línguas pode auxiliar professores 

na descoberta das causas de bloqueios e dificuldades de aprendizagem, uma vez que, através 

desse estudo, pode-se chegar à raiz do problema.  

A autora mostra, ainda, a evolução na visão dos pesquisadores e professores sobre o 

aprendiz. Na década de 50, o aprendiz era visto com um mímico, como alguém que apenas 

imitava as formas corretas; na década de 60, ele era tido como cognitivo, pois passaram a levar 

em conta a faculdade mental dos aprendizes e o fato de eles serem capazes de descobrir as 
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regras da língua; nos anos 70, o aprendiz era considerado afetivo e social, pois passou-se a 

considerar que a motivação era importante no processo de aprendizagem. O conceito de 

aprendiz estratégico veio nos anos 80, pois foi observado e reconhecido que o indivíduo aprende 

de formas diferentes, que a mesma estratégia pode não funcionar para todos e que o aprendiz 

também pode ser autônomo nesse processo; por fim, nos anos 90, o aprendiz era considerado 

político, pois “a linguagem passa a ser concebida como instrumento de poder” (BARCELOS, 

2004, p. 126).  

A pesquisa em crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras vem 

evoluindo ao longo dos anos. Segundo Barcelos (2004), no primeiro momento das 

investigações acerca de crenças sobre aprendizagem de línguas, a abordagem investigativa era 

bastante limitada, pois utilizavam-se apenas questionários que restringiam significativamente 

as possibilidades de interpretação das crenças dos alunos, resultando em uma visão estreita das 

mesmas.  

O segundo momento das investigações é caracterizado, principalmente, pela 

“aproximação da pesquisa de crenças com a pesquisa sobre estratégias de aprendizagem” 

(BARCELOS, 2004, p. 136). Nesse momento, há também a concepção de que existem crenças 

errôneas acerca do aprendizado de línguas, e que as crenças corretas levam a estratégias de 

aprendizagem mais eficazes. Há ainda a preocupação em classificar os tipos de crenças, em vez 

de realmente analisar as crenças existentes entre os aprendizes, o que faz com que elas sejam 

descontextualizadas. 

O terceiro momento é caracterizado pela investigação de diferentes aspectos 

relacionados às crenças, quais sejam: contexto, identidade, discurso e metáforas. Contexto, 

aqui, é tido como “um conceito dinâmico, constituído socialmente e sustentado 

interativamente” (GOODWIN; DURANTI, 1992, p. 5-6, apud BARCELOS, 2004, p. 137). 

Portanto, nesse terceiro momento, as crenças não são mais julgadas como certas ou erradas, 

mas analisadas de acordo com o contexto dos aprendizes. Quanto à identidade, esta é vista como 

interligada à aprendizagem e às crenças do aprendiz, “já que somos aquilo em que acreditamos” 

(BARCELOS, 2004, p. 140). Com a afirmação “crenças são construídas no discurso” 

(BARCELOS, 2004, p. 140), a autora deixa clara a importância de uma abordagem discursiva 

das crenças sobre aprendizagem. Ela fala do trabalho de Grigoletto (2000) e que, embora a 

autora não utilize o termo crenças, investiga as concepções dos alunos, em seus discursos, sobre 

a aprendizagem de língua estrangeira. Sobre metáforas, Barcelos (2004) aponta os trabalhos de 

Ellis (1999), Swales (1994), Block (1990, 1992), entre outros, sobre o uso das metáforas dos 

alunos para investigar e analisar suas concepções (ou crenças) sobre a aprendizagem de línguas. 
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Ellis (1999), em sua análise das metáforas dos alunos, identificou três aspectos das crenças dos 

aprendizes, que 

 

Viam a aprendizagem de línguas como: (a) uma experiência dolorosa que 

envolve vários tipos de sofrimento; (b) um esforço em longo prazo para 

superar os problemas encontrados (metáforas de jornada, de luta e de trabalho 

atestam isso); e (c) uma tarefa que exigia uma considerável atividade 

intelectual da parte deles, algo que eles não somente “pegariam” mas algo que 

exigia uma atenção consciente (ELLIS, 1999, apud BARCELLOS, 2004, p. 

19).  

 

A partir daí, Barcelos menciona autores mais atuais e como eles abordam crenças através 

do contexto. A importância dessa abordagem de crenças a partir do contexto, como defende a 

autora, está em: “entender as crenças como recursos de que os alunos lançam mão para dar 

sentido e lidar com contextos específicos de aprendizagem” (ELLIS, 1999, apud 

BARCELLOS, 2004, p. 143). 

 

5 A IMPORTÂNCIA DAS CRENÇAS DO APRENDIZ  

 

Segundo Leffa (1991), para se ensinar uma língua estrangeira, deve-se ter conhecimento 

sobre três áreas básicas: a língua que nós ensinaremos, a metodologia através da qual nós 

ensinaremos e os alunos para os quais nós ensinaremos. Porém, segundo ele, na maioria dos 

cursos de graduação, a maior parte do curso (mais de 70%) é dedicado ao estudo da língua em 

si e o restante do tempo é dedicado às metodologias de ensino. Essas metodologias de ensino, 

ao longo dos anos, vêm tentando cada vez mais direcionar as aulas às necessidades e interesses 

dos alunos, tornando as aulas de línguas mais centradas nos alunos do que no professor. Porém, 

de acordo com Leffa (1991, p. 57-58), 

 

Nós temos uma concepção sobre linguagem e aprendizado de línguas, e nossa 

tarefa em atividades centradas no aluno é manipular as coisas para que o aluno 

seja levado a adotar o nosso ponto de vista. A suposição é que as concepções 

dos alunos sobre língua e aprendizagem são ingênuas, e deveriam ser 

substituídas por nossas ideias sofisticadas.1 (Tradução nossa). 

 

                                                             
1 We have a concept of language and language learning and our task in student-centered activities is to manipulate 

things so that the student is led into adopting our point of view. The assumption is that the students' concepts of 

language and learning are naive and should be replaced by our sophisticated ideas (LEFFA, 1991, p. 57, 58). 
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Ou seja, o problema nas metodologias é que, apesar de tentarem cada vez mais centrá-

las no aluno, esse processo é feito sob o ponto de vista do professor. Pressupõe-se que apenas 

o professor sabe qual a melhor forma de fazer com que seus alunos aprendam, e os alunos, nesse 

processo, continuam sendo meros receptores de informações, sem que possam exprimir suas 

reais concepções sobre aprendizagem de línguas. Além disso, a pesquisa sobre ensino e 

aprendizagem de línguas vem nos provando, ao longo das décadas, que nós precisamos 

melhorar nossas metodologias, tanto é que novas metodologias vêm sempre surgindo para 

tentar corrigir ou melhorar uma metodologia anterior que se mostrou falha (BROWN, 2007). 

Para Almeida Filho (2013, p. 9) “o aluno é um agente com recursos diversos para a 

aprendizagem e não um mero receptor passivo de um ensino pautado nos fatos do conhecimento 

acumulado”. Essa afirmação vem a reiterar essa visão do aprendiz como um ser pensante, 

crítico-reflexivo, capaz de atuar no processo de ensino/aprendizagem, e não apenas participar 

desse processo, como disse o autor, como um mero receptor de informações. Ainda segundo 

Almeida Filho (2013, p. 9) “não é válido conceber a aprendizagem como um resultado do 

ensino. Os alunos aprendentes tomam iniciativas de aquisição ou aprendizagem da nova língua 

que podem ir muito além do que fazem ou recomendam os professores”. Isto é, não se pode 

atribuir toda a responsabilidade de aprendizagem ao professor; o aprendiz possui um papel 

fundamental na sua própria aprendizagem. Como disse Barcelos (2004, p. 127), “dentro dessa 

abordagem (comunicativa), houve uma preocupação maior em entender toda essa bagagem que 

o aprendiz traz para a sala de aula e para a experiência de aprender línguas”. 

 

6 AS IMPLICAÇÕES DA PESQUISA SOBRE CRENÇAS 

 

Barcelos (2004) aponta as implicações das crenças dos aprendizes para o ensino de 

línguas, a primeira delas sendo a relação entre crenças e ações, que alguns pesquisadores 

apontam não serem as ações dos alunos condizentes com suas crenças, por um número de 

razões. A segunda implicação é a de que “precisamos criar oportunidades em sala de aula para 

alunos e, principalmente, futuros professores, questionarem não somente suas próprias crenças, 

mas crenças em geral, crenças existentes até mesmo na literatura em LA, e crenças sobre 

ensino” (BARCELOS, 2004, p. 145). A reflexão é a base para que todos, professores e alunos, 

desenvolvam suas habilidades de pensar, raciocinar, criticar tudo a sua volta, sempre buscando 

melhoras no processo de ensino-aprendizagem. 

A terceira implicação que a autora aponta é “a necessidade de professores serem 

preparados para lidar com a diversidade das crenças em suas salas e estarem preparados para o 
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conflito que pode surgir entre suas crenças e as de seus alunos” (BARCELOS, 2004, p. 146). 

Não basta identificar quais são as crenças dos alunos, ou se suas crenças e ações coincidem, 

mas também é de fundamental importância que o professor tenha a habilidade de lidar com tudo 

isso, a fim de utilizar todas essas informações a seu favor e em favor dos alunos, da aula em si, 

evitando que isso se torne apenas uma discussão vazia e sem propósito. 

Diante do exposto, considera-se de fundamental importância o aprofundamento nas 

pesquisas sobre crenças, tanto de alunos quanto de professores, sobre o processo de ensino e 

aprendizagem da Língua Inglesa. No caso da presente pesquisa, o foco recairá nas crenças dos 

alunos iniciantes da graduação em Letras/Inglês, futuros professores dessa língua e carregados 

de crenças e concepções sobre sua aprendizagem que são relevantes para se investigar. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É consenso que há a necessidade de se modificar a forma como a língua inglesa vem 

sendo ensinada nas escolas brasileiras, dadas as lacunas no ensino dessa língua que vem sendo 

observadas ao longo das décadas por diversos pesquisadores, pelos professores em salas de aula 

e pelos próprios alunos. No entanto, para que haja uma mudança nesse contexto, é necessário 

que sejam investigadas as diversas causas que dificultam o processo de ensino-aprendizagem 

dessa língua.  

Não se pode mais pensar em um ensino pautado apenas na análise da língua em si, 

considerando alunos como folhas em branco e professores como meros reprodutores de 

conhecimentos do livro didático. Há que se investigar o que esses sujeitos pensam a respeito do 

processo de ensino e aprendizagem, há que se permitir que tais sujeitos exponham suas crenças 

acerca de todo esse processo, para que, assim, possamos ter um vislumbre do que precisa ser 

discutido, modificado e melhorado, se possível, pois não podemos conceber um contexto de 

ensino e aprendizagem no qual as vozes dos sujeitos que fazem parte deste contexto não sejam 

valorizadas e levadas em conta. 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, após a aplicação do questionário teremos 

material para analisar, de forma situada, as crenças de alunos que estão adentrando nesse 

contexto de aprendizagem de línguas e acreditamos que o resultado desta análise, ainda que de 

forma situada, trará uma relevante contribuição para a área, por se tratar, especialmente, de 

alunos que estão em busca de uma formação como professores e que poderão trazer mudanças 

para as futuras salas de aula de língua inglesa onde lecionarão. 
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LEITURA CRÍTICA NO ENSINO MÉDIO: CRENÇAS DE PROFESSORES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nicleide Maria do Nascimento1 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO 
 

As crenças que o professor constrói a partir de suas experiências podem exercer forte influência em seu 

comportamento e atitudes perante o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula (BARCELOS, 

2006). Levando isso em consideração, este texto descreve um estudo cujo objetivo principal foi analisar 

o papel exercido pelas crenças de professores em atividades de leitura crítica nas aulas de língua 

portuguesa, em uma escola pública de ensino médio do estado da Paraíba. Os procedimentos 

metodológicos utilizados conduzem a uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e interpretativista. 

Para isso, utilizamos como instrumentos de pesquisa observações em sala de aula e um questionário 

com professores. Adotamos como referencial teórico as contribuições de Kleiman (2008), Cafiero 

(2010), Freire (2011), Martins (2012), Oliveira (2015), Rodrigues (2018), sobre leituras e leitura crítica. 

Acerca dos estudos sobre crenças, embasamo-nos nas contribuições de Barcelos (2001, 2004, 2006, 

2007, 2009), Bonfim; Conceição (2009), Oliveira (2007); Silva (2007). Os resultados deste estudo 

mostraram que apesar dos professores reconhecerem o ensino de leitura como prioridade em suas aulas 

de língua portuguesa, para esses sujeitos o aprendizado da leitura é importante para ajudar o aluno a 

aprender interpretar, raciocinar e fazer uso dessas habilidades para a compreensão de conteúdos das 

demais disciplinas do currículo. Não foi possível constatar nem nas declarações e nem na prática dos 

professores investigados uma preocupação em proporcionar aos seus alunos uma formação crítica, 

política e emancipatória através da prática de leitura em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Leitura crítica. Crenças de professores. Ensino-aprendizagem. Ensino Médio. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre crenças no ensino de línguas, enquanto fenômeno de investigação, 

tiveram início no exterior, no campo da Linguística Aplicada, na década de 1980, repercutindo 

no Brasil a partir de 1990, mas foi somente a partir de 2000 que as discussões e pesquisas sobre 

esse fenômeno foram ampliadas (BARCELOS, 2004, 2007). Desde então, inúmeras 

dissertações e teses em cursos de pós-graduação do país emergiram, além de incontáveis 

periódicos e capítulos de livros (SILVA, 2007). Seu crescente estudo na área de ensino de 

línguas demonstra sua relevância para o refletir, agir e para a ressignificação de práticas do 

processo de ensino-aprendizagem em sala de aula.  

No início de sua investigação, as pesquisas em crenças tinham como foco o que os 

professores e alunos acreditavam sobre o processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

                                                             
1 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Ensino – PPGE, da Universidade de Estado do Rio Grande do 

Norte, Campus de Pau dos Ferros. 
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especificamente de língua estrangeira. Com a evolução das pesquisas voltadas para exploração 

desse fenômeno na área de ensino, outros aspectos mais específicos foram introduzidos como, 

por exemplo, crenças sobre: gramática, motivação, avaliação, uso pedagógico das tecnologias 

digitais, formação de professores de línguas, entre outros (BARCELOS, 2006). No presente 

trabalho, propomo-nos ampliar as reflexões já realizadas em torno das crenças e de sua 

influência no processo de ensino-aprendizagem, pontuando uma discussão acerca da relação 

entre as crenças de professores e as práticas de leituras mediadas e desenvolvidas em sala de 

aula. Trata-se de uma pesquisa realizada cujo objetivo foi analisar o papel exercido pelas 

crenças de professores em atividades de leitura crítica nas aulas de língua portuguesa, em uma 

escola pública de ensino médio do estado da Paraíba. O objetivo pretendido por este estudo 

buscou responder as seguintes perguntas: qual a relação das crenças dos professores com suas 

práticas em sala de aula mediante o ensino de leitura? De que modo as crenças interferem no 

trabalho do professor de língua portuguesa enquanto responsável pela formação de leitores 

críticos? 

Partimos da concepção de que as crenças exercem forte influência nas atividades 

desempenhadas pelo professor em sala de aula (BARCELOS, 2006). Enquanto formadores de 

leitores, o modo como o professor de língua portuguesa planeja e desenvolve suas aulas pode 

estar relacionado às crenças que ele adquiriu ao longo de suas experiências pessoais e 

profissionais. O ensino de leitura, quando concebido de maneira crítica, torna-se um fator 

favorável à formação de sujeitos políticos, críticos e conscientes de seu papel na sociedade 

(FREIRE, 2011). No entanto, os dados das avaliações extraescolares (IDEB, PISA, ENEM) 

revelam que há uma lacuna considerável no aprendizado dos alunos em relação à leitura, o que 

pode estar relacionado, dentre outros fatores, às crenças dos professores sobre o processo de 

ensino-aprendizagem. Nosso intuito é provocar reflexões sobre as crenças, mecanismo que 

exerce forte influência nas práticas do professor em sala de aula. Essas reflexões poderão 

nortear professores na busca de aperfeiçoar sua prática, tendo como foco a formação de leitores 

críticos. 

O artigo está dividido em quatro seções. Na primeira, procuramos fazer uma revisão 

bibliográfica acerca do ensino de leitura e das influências das crenças relacionadas a esse 

processo, delimitando nossas discussões em torno da leitura crítica e de sua importância para a 

formação cidadã dos sujeitos. Na segunda seção, descrevemos o percurso metodológico da 

pesquisa. Na terceira, analisamos os dados colhidos a partir da aplicação dos instrumentos e 

procuramos discutir os resultados alcançados. Por último, apresentamos algumas reflexões 
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sobre o estudo realizado, além de sugerir alternativas para ampliação das discussões levantadas 

através da presente pesquisa. 

 

2 O ENSINO DE LEITURA E AS INFLUÊNCIAS DAS CRENÇAS SOBRE ESSE 

PROCESSO 

 

As discussões sobre leitura e a necessidade de seu ensino está voltado para uma 

perspectiva crítica têm estado presente em encontros de pesquisadores e professores (FREIRE, 

2011; MARTINS, 2012). Tais discussões têm sido, cada vez mais necessária, haja vista os 

últimos resultados das avaliações extraescolares que têm se mostrado preocupantes e acusam 

que as escolas públicas brasileiras não estão dando conta de desenvolver uma educação 

favorável à formação crítica dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  

Por muito tempo, o ensino de leitura na escola, de um modo geral, esteve ligada à ideia 

de decodificação; aprendia-se a ler o código escrito sem, portanto, questionar, refletir ou ter 

juízos de valor sobre o que era lido (MARTINS, 2012). Nessa concepção e prática de leitura, 

não havia intencionalidade de discutir, refletir ou questionar o que era lido, pelo contrário, o 

ato de ler estava atrelado ao autoritarismo e à repetição de atividades. A compreensão crítica 

dos textos, a reflexão sobre as implicações e consequências daquilo que era lido, estava distante 

das práticas em sala de aula, no que concerne ao ensino de leitura. Segundo Aguiar (2015), essa 

concepção de leitura, tendo como base a decodificação, está atrelada a origem da escola, na 

qual foi criada tendo em vista a alfabetização de operários para atender as demandas do mercado 

de trabalho, ocasionada pela expansão industrial do século XIX.  

Nos últimos tempos, as falsas notícias ou as informações manipuladoras disponíveis nas 

plataformas digitais, impõem, em caráter de urgência, que as escolas reavaliem suas práticas de 

ensino de leitura, atentando para uma formação dos discentes numa perspectiva crítica, 

consciente e emancipadora. Os textos que circulam socialmente em todos os meios de 

comunicação e informação, têm exigido do leitor capacidades, cada vez mais, avançadas, no 

sentido de perceber e compreender o que esses textos revelam ou intencionam (CAFIERO, 

2010; OLIVEIRA, 2015, RODRIGUES, 2018). À escola é exigido um ensino que garanta aos 

aprendizes estratégias de como realizar a leitura dos mais variados textos, estimulando-os a 

perceberem que neles há sentidos, por vezes, implícitos, e que só tornam perceptíveis quando 

aos discentes é oferecido a oportunidade e estímulo para que desenvolvam o senso crítico.  

A preocupação em proporcionar um ensino de leitura de forma contextualizada, crítica 

e questionadora, já vem sendo evidenciada nas reformas educacionais e, consequentemente, nos 
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documentos que regem a educação brasileira, nos últimos tempos. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) já apontavam a necessidade em abordar a leitura no 

ensino de língua portuguesa visando proporcionar aos jovens estudantes uma formação capaz 

de os constituírem leitores aptos a posicionarem-se de forma crítica diante dos textos, fazendo 

uso deles em situações cotidianas diversas. O referido documento coloca a leitura como 

condição primordial ao desenvolvimento dessas capacidades, e enfatiza essa necessidade 

principalmente na disciplina de língua portuguesa (BRASIL, 2000). 

Recentemente, uma nova proposta de orientação do currículo escolar foi discutida e 

construída por vários profissionais que integram a educação do Brasil e que está em processo 

de implementação nas escolas públicas e privadas do país. Trata-se da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Considerada como um documento que define o conjunto de aprendizagens 

essenciais que os alunos precisam desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica, a BNCC norteia ações as quais buscam aperfeiçoar e universalizar o ensino de acordo 

com as demandas sociais contemporâneas. No que tange ao ensino de língua portuguesa, o 

referido documento coloca a leitura como eixo central a ser desenvolvida nos diferentes níveis 

e modalidades da educação escolar. Especificamente para o Ensino Médio, orienta que é preciso 

que as escolas ofereçam as condições necessárias aos estudantes para que sejam aprofundados 

os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; ampliem situações que possam 

oportunizar aos jovens o desenvolvimento de sua capacidade em tomar decisões conscientes, 

assumir posições críticas, reflexivas e questionadoras. (BRASIL, 2018).  

No entanto, os últimos resultados das avaliações extraescolares (PISA, IDEB, ENEM) 

sinalizam uma fragilidade das escolas públicas brasileiras em relação à formação do leitor. Os 

dados da última avaliação do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), 

realizada em 2018, mostraram que dos 13.000 estudantes que participaram dessa avaliação, 

50% deles não atingiram o mínimo de proficiência em leitura que precisam adquirir até a última 

etapa da educação básica. Considerando o último resultado do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), adquirido a partir das avaliações realizadas em 2017, percebemos 

que apesar do Brasil ter superado a meta prevista para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

os resultados referentes aos anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio colocam 

essas etapas de ensino como as mais desafiadoras, haja vista que poucas escolas que ofertam o 

Ensino Fundamental em anos finais atingiram a meta projetada para o ano e, o mais grave, 

nenhuma escola de Ensino Médio do país conseguiu atingir a meta prevista para o ano, a qual 

correspondia a 4,7 pontos. No Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os resultados 

tornaram-se ainda mais preocupantes quando, em 2014, mais de meio milhão de estudantes 
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obtiveram nota zero na redação, dado que se repetiu em 2015. Em 2016, 2017 e 2018, o quadro 

de desempenho dos estudantes jovens brasileiros na avaliação do ENEM ainda apontam 

consequências negativas e preocupantes. 

A explicação para os problemas evidenciados pode tanto estar nas concepções de ensino 

resultantes de quando se constituiu a escola (conforme já discutimos), quanto nas crenças do 

professor que, muitas das vezes, vão de encontro ao conhecimento teórico adquirido ao longo 

de sua formação profissional. Com isso, as práticas de ensino de leitura podem estar voltadas 

muito mais para a decodificação do que para a oferta de subsídios básicos para que o aprendiz 

torne-se capaz de questionar, refletir, criticar, argumentar e fazer uso da leitura em situações 

diversas como é exigido pelas avaliações mencionadas. 

Enfatizamos que o processo de aprendizagem da leitura perpassa, antes de tudo, pelo 

seu ensino. Pois não havendo aprendizado, o ensino não cumpriu seu propósito de se fazer 

aprender (BOTH, 2005). Para que haja o ensino de leitura, há a necessidade de um mediador 

proficiente que, no universo escolar, concentra-se na figura do professor de língua portuguesa. 

Segundo estudos, o professor enquanto mediador do processo de ensino-aprendizagem toma 

decisões e atitudes em sala de aula com base em um conjunto de forças denominado crenças 

(BARCELOS, 2001, 2004, 2006, 2007, 2009; BONFIM, CONCEIÇÃO, 2009, OLIVEIRA, 

2007; entre outros). Esses estudos evidenciam que uma das principais características das 

crenças diz respeito a sua influência no comportamento das pessoas. Elas influenciam a maneira 

como as pessoas organizam, definem tarefas e ainda podem condicionar o modo como as 

pessoas agem em determinadas situações.  

No que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, as crenças podem influenciar as 

estratégias de ensino adotadas pelo professor, o que, por sua vez, pode interferir diretamente 

nos resultados de aprendizagem dos alunos. Isso porque as estratégias utilizadas pelo professor 

podem tanto influenciar na motivação de seus alunos, quanto na reflexão das crenças deles em 

relação à melhor maneira de aprender, determinando assim, a construção de novas crenças. 

Sobre esse aspecto, Oliveira (2007) classifica as crenças em positivas e negativas: 

 

Crenças positivas sobre aprendizagem, por exemplo, podem levar ao 

entusiasmo, mais tempo gasto no estudo, desenvolvimento de estratégias e, 

mais importante de tudo, satisfação em estudar [...]. Já as crenças negativas 

podem levar ao desestímulo, esforço reduzidíssimo, menor tempo gasto no 

estudo, desenvolvimento de poucas estratégias, frustração e aversão ao estudo 

e ao professor (OLIVEIRA, 2007, p. 5).  
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As crenças acima referenciadas influenciam as abordagens de ensino dos professores o 

que, por sua vez, influenciam as aprendizagens dos alunos, em um fluxo de ação e reação. 

Assim sendo, os professores precisam ter consciência de que tais crenças têm impacto relevante 

sobre o processo de ensino-aprendizagem. Por isso, ao planejar suas ações em sala de aula, o 

professor deve considerar suas crenças e as de seus alunos, atentando-se para aquelas que são 

positivas, numa tentativa de melhor redirecionar os processos que envolvem o ensinar-aprender. 

Desse modo, terá maiores oportunidades em proporcionar um ensino em que seus alunos 

possam alcançar bons resultados em suas aprendizagens. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como um pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e 

interpretativista (GUERRA, 2014). A fim de alcançar o objetivo proposto por este estudo, 

selecionamos dois professores de língua portuguesa em pleno exercício de sua função em uma 

escola pública de ensino médio, localizada no extremo oeste da Paraíba. Os referidos 

professores lecionam em turmas de 1º e 3º ano do ensino médio regular. Pensando em 

resguardar o anonimato dos participantes desta pesquisa, optamos por 567inguíst-los: Professor 

A (para nos referirmos aquele que leciona no 1º Ano) e Professor B (para fazer referência ao 

que leciona na turma do 3º ano). Para coleta de dados, foram observadas oito aulas de cada 

professor e, em seguida, foi aplicado um questionário com questões discursivas, sendo que um 

professor respondeu as questões de forma escrita e outro de forma oral, permitindo que suas 

respostas fossem gravadas. 

Com as observações, nosso intuito foi verificar como se dava o trabalho com a leitura 

em sala de aula e também fazermos um contraponto entre a prática e as afirmações posteriores 

dos professores investigados. A aplicação do questionário serviu para fazermos as seguintes 

averiguações: a importância que cada professor dar à leitura, as dificuldades encontradas pelos 

professores investigados em relação ao ensino de leitura, as estratégias utilizadas por eles, os 

aspectos mais relevantes que consideram ao planejar suas aulas de leitura, bem como as 

contribuições que conseguem enxergar ao desenvolver o ensino de leitura em sala de aula. Com 

a aplicação desse questionário, objetivamos identificar as crenças que os sujeitos desta pesquisa 

têm em relação ao ensino de leitura. Com esses dados, organizamos um quadro comparativo 

das práticas dos professores em sala de aula e de suas declarações através do questionário. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Iniciamos a análise pelas aulas do professor A e seguimos analisando as aulas da 

Professora B, partindo das observações e, em seguida, pelas afirmações disponibilizadas por 

esses sujeitos através do questionário aplicado. Em virtude da restrição de espaços, optamos 

por sintetizar as informações colhidas da forma mais objetiva possível, filtrando os dados mais 

importantes e procurando, de algum modo, relacioná-los com as discussões teóricas enfatizadas 

neste trabalho.   

 

4.1 As crenças de professores de língua portuguesa sobre o ensino de leitura 

 

Com base nas aulas ministradas pelo Professor A, constatamos a predominância de 

atividades envolvendo explicação de conteúdos relacionados a gramática e literatura e aplicação 

de exercícios escritos. Das oito horas/aulas observadas, nenhum encontro foi dedicado ao 

ensino de leitura crítica. Verificamos que suas aulas, durante a semana2, são divididas da 

seguinte forma: duas aulas para o ensino de gramática e duas para o ensino de literatura. Mesmo 

tratando da literatura em suas aulas, o professor apenas a utiliza para enfatizar aspectos 

históricos. As estratégias utilizadas pelo referido professor consiste em explicação do conteúdo, 

utilizando como recursos pedagógicos o livro didático, lousa e pincel. Há pouca interação em 

suas aulas. Das poucas vezes que tentou interagir com a turma, solicitou que seus alunos lessem 

enunciados presentes no livro didático e que fazia menção a conteúdos gramaticais ou a 

explicação de conteúdos voltados para a literatura; com essa estratégia, percebemos que o 

professor a utilizava não com a pretensão de proporcionar momentos de reflexão, 

questionamentos ou até mesmo compreensão do que era lido. Percebemos que ao solicitar que 

seus alunos lessem as questões presentes no livro, o professor tinha o intuito de dinamizar suas 

aulas e direcionar atividades escritas. 

No que diz respeito às respostas do questionário, constatamos que o Professor A possui 

a crença de que o ensino da leitura é condição indispensável para o aprimoramento da 

linguagem oral e escrita de seus alunos. Essa crença do referido professor é condizente com o 

que determina os documentos que orientam os processos de ensino-aprendizagem nas escolas 

públicas brasileiras, como os PCNEM e a mais recente BNCC, embora não se resumem a isso. 

No entanto, as declarações do professor não oferecem clareza quanto ao aspecto crítico que o 

                                                             
2 Na matriz curricular do ensino médio, a disciplina de língua portuguesa contempla 4 horas/aulas semanais. 
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ensino da leitura deve proporcionar aos sujeitos. Para o referido professor, a leitura serve como 

ferramenta para que os alunos aprendam a argumentar, compreender e interpretar as 

informações acessíveis a eles. Percebemos contradições entre as declarações do professor e suas 

práticas em sala de aula, haja vista que durante as observações não foi possível constatar 

nenhum momento em que os alunos fossem provocados a refletir, questionar ou argumentar.  

Já a Professora B demonstrou maior preocupação ao enfatizar a leitura em suas aulas de 

língua portuguesa. No decorrer das oito aulas por nós observadas, presenciamos alguns 

momentos dedicados exclusivamente à leitura de livros literários. Os alunos fazem uso da 

biblioteca escolar sem, necessariamente, ser uma atividade obrigatória de sua disciplina. No 

decorrer das observações, a professora mencionou que desenvolve um projeto de leitura na 

turma do 3º ano com o intuito de estimular seus alunos a terem prazer pelo ler. Uma das aulas 

que mais nos chamou atenção foi quando os alunos foram mobilizados pela professora para ler 

e apresentar livros do gênero cordel. Em uma de suas aulas, a professora dividiu a turma em 

quatro grupos para apresentar a vida e obra de autores nordestinos da literatura brasileira. A 

apresentação dessa proposta ficou estabelecida como “tarefa de casa”. Na semana seguinte, os 

alunos fizeram uma decoração no espaço físico da Biblioteca Escolar para apresentar as obras 

lidas. Durante as apresentações, a professora explicou que o momento fazia referência a uma 

das culminâncias do projeto de leitura que estava desenvolvendo na turma do 3 ano do ensino 

médio regular. Apesar de seus alunos serem constantemente incentivados pela Professora B a 

fazer a leitura de livros, fato que pudemos identificar nas observações das aulas, não 

constatamos um ensino de leitura voltado para uma perspectiva crítica. 

Essa constatação foi reafirmada após aplicação do questionário. Para a professora B, há 

uma resistência dos discentes quanto à leitura, o que se faz necessário insistir em propostas e 

recursos diferenciados para estimulá-los a ler. Porém, a referida professora não enfatiza através 

de seus argumentos que suas propostas de ensino de leitura prioriza e/ou oportuniza aos seus 

alunos uma formação crítica desses sujeitos. Concluímos que a Professora B possui a crença de 

que oportunizar e estimular a leitura de livros literários aos seus alunos é suficiente para 

garantir-lhes o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a uma formação 

crítica. Assim, as informações colhidas sugerem que a professora B desenvolve um ensino de 

leitura baseado em suas crenças pessoais e não no conhecimento teórico.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos que a necessidade em enfatizar o ensino de leitura numa perspectiva crítica é, 

cada vez mais, urgente e necessária. Os dados avaliativos extraescolares, bem como as 
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exigências contemporâneas requeridas especialmente pelo avanços das tecnologias digitais 

reafirmam essa necessidade. Discutir sobre o processo de ensino-aprendizagem da leitura 

crítica implica considerar um dos fortes fatores que influenciam as ações dos professores em 

sala de aula: as crenças. Considerá-las como condição relevante no processo de ensino-

aprendizagem pressupõe abertura para mudanças necessárias a fim de melhorias educacionais. 

Os resultados desta pesquisa revelaram que o ensino de leitura ainda é conduzido de 

maneira mecânica, contrariando o que é estabelecido pelos documentos que regem a educação 

básica das escolas públicas brasileiras e, sobretudo, ao que é exigido pelas demandas sociais e 

culturais contemporâneas. Assim, com base nas discussões teóricas levantadas neste trabalho, 

bem como nos dados empíricos adquiridos através desta pesquisa, evidenciamos que um ensino 

no qual contribua para a formação crítica e emancipadora dos sujeitos ainda se encontra muito 

distante da escola pública brasileira.  

Constatamos que embora os professores investigados considerem o ensino de leitura 

como prioridade em suas aulas de língua portuguesa, na prática esse ensino não tem sido 

explorado como possibilidade em que os alunos reflitam, questionem, discutem, argumentem e 

interajam com as informações disponibilizados nos textos para compreendê-los, defendê-los, 

refutá-los, questioná-los e fazer uso dessas habilidades em situações diversas de seu cotidiano. 

Faz-se necessário discutir essas questões em encontros de professores, proporcionando 

momentos de reflexões e autoavaliações, além de incentivá-los a repensar suas crenças, a 

relevância do ensino da leitura e, sobretudo, sobre o compromisso inadiável que todo professor 

deve assumir com a formação de leitores críticos, emancipados, políticos, libertos. 
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RESUMO 

 
O presente artigo pretende fazer uma análise inter-semiótica entre o livro Lavoura Arcaica (1975) de 

Raduan Nassar e o filme homônimo de Luiz Fernando Carvalho (2001). O objetivo principal desse 

trabalho é reconhecer as marcas de poeticidade que estruturam livro e filme, como o ritmo das obras, a 

construção imagética e a subversão da natureza da prosa e das “regras” cinematográficas. Igualmente, 

objetiva-se explorar todo o efeito sinestésico provocado pelos elementos da poesia presentes nas obras, 

buscando entender como o estímulo sensorial presente no texto e no filme resultam na corporificação 

máxima desses sentidos, devido ao caráter sexual que eles adquirem. Para confirmar tal hipótese, 

realizamos uma pesquisa bibliográfica norteada pelas propostas de Pasolini, que desenvolveu a ideia de 

um cinema de poesia e, mais que isso, de uma gramática própria ao cinema. Saverini (2004) e Andrade 

(2010) servirão como suporte para os estudos sobre o autor. Ainda utilizaremos Paz (1982) e Bosi (1977) 

para guiar nossa discussão a respeito da poesia e suas implicações, de modo a compreender as marcas 

da poesia na prosa. 

 

Palavras-chave: Lavoura Arcaica. Raduan Nassar. Luiz Fernando Carvalho. Prosa Poética. Cinema 

de Poesia. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o nascimento do cinema, a sua proximidade com a literatura trouxe discussões 

calorosas envolvendo o diálogo entre as duas formas de arte. Questões como a presença do 

narrador e como este se comporta, uma suposta pureza das duas artes e os procedimentos 

utilizados para a adaptação levam a questão da adaptação fílmica e das relações inter-semióticas 

a um constante debate. Por muito tempo, no período em que o cinema ainda tentava se 

estabelecer como arte autônoma, muitas comparações foram feitas em relação à literatura. Essas 

comparações acabaram por criar uma ideia de que o cinema era submisso à literatura ou, pior 

ainda, que o cinema necessitava da literatura e de suas técnicas para construir narrativas ou 

mesmo se construir, de maneira geral. 

Precisamos entender, entretanto, que é natural que o cinema herde ou adapte algumas 

das técnicas da literatura, já que está é uma arte narrativa mais antiga, assim como o teatro. Por 

outro lado, também é válido ressaltar que o inverso acontece, isto é, a literatura busca no cinema 

novas técnicas de construção estética. Em vista disso, ao propor comparar o livro Lavoura 

Arcaica (1975), de Raduan Nassar e o filme homônimo de Luiz Fernando Carvalho (2001), 
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partimos do pressuposto não de encontrar exatidão e igualdade na adaptação, mas de atentar 

para as similaridades entre as obras e como essas semelhanças foram construídas. Dessa forma, 

no momento da adaptação, a similaridade entre as obras ocorre pela presença da poeticidade, 

responsável, no presente caso, pela construção das obras. Assim, o nosso objetivo se pauta na 

análise dos elementos poéticos encontrados nas duas versões de Lavoura Arcaica. Segundo 

nossa hipótese, estes elementos poéticos constroem uma relação sinestésica, que resulta em uma 

corporificação máxima dos sentidos, devido ao caráter sexual que eles adquirem. 

Para confirmar tal hipótese, realizamos uma pesquisa bibliográfica norteada pelas 

propostas de Pasolini, que desenvolveu a ideia de um cinema de poesia e, mais que isso, de uma 

gramática própria ao cinema. Saverini (2004) e Andrade (2010) servirão como suporte para os 

estudos sobre o autor. Ainda como aporte teórico, utilizaremos Paz (1982) e Bosi (1977) para 

guiar nossa discussão a respeito da poesia e suas implicações, de modo a compreender as marcas 

da poesia na prosa. 

 

2 CINEMA VS. LITERATURA: DIÁLOGO E INTERAÇÃO 

 

Sabemos que, ao compararmos literatura e cinema, é necessário entender que existe 

entre as duas uma grande diferença, já que ambas se expressam por meio de sistemas semióticos 

diferentes. Literatura não é cinema, e vice-versa. Enquanto a literatura se utiliza das palavras, 

o cinema se utiliza de imagens. Entretanto, podemos analisar como esses dois meios de 

expressão podem se aproximar, desde os signos usados, ou seja, as imagens que usam ou 

constroem, e que buscam suscitar o mesmo sentido, no caso, uma equivalência entre o que foi 

sugerido no livro e o que será sugerido no filme, até os procedimentos dos quais ambos se 

utilizam na construção estética e formal das obras, como o ritmo com que a história é contada, 

o discurso indireto, a montagem, entre outros procedimentos. 

É importante citar também questões referentes à própria adaptação cinematográfica, já 

que é impensável para o cinema construir a mimeses do mesmo modo como esta é produzida 

na literatura, visto que, enquanto no cinema as imagens são o ponto de partida, na literatura elas 

são o resultado (SARAIVA, 2003, p. 26). 

Além disso, o cinema também desenvolveu um sistema de imagens que, assim como a 

literatura, produziu um referencial de imagens com significados já predeterminados. Vale 

ressaltar que a literatura, por ser mais antiga que o cinema, desenvolveu, muito antes deste, uma 

certa regularidade discursiva que foi se firmando em signos com significados já pré-
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determinados, formando sua própria gramática, por exemplo, com algumas imagens 

metaforizadas convencionadas socialmente.  

Forma-se, assim, uma gramática cinematográfica, como postulou Pasolini (apud 

ANDRADE, 2010) A relação entre signo e significado no cinema está relacionada à ideia de 

que o cinema deve se aproximar da realidade, mostrando as imagens do modo mais natural 

possível. Ou seja, apreendemos a realidade de forma contínua, sem interrupções, entendemos o 

significado dos objetos que nos circundam e isso para nós é natural por que é aprendido desde 

cedo. Dessa forma é que age o cinema que segue as regras clássicas, nos levando a ver o filme 

assim como vemos a realidade. A qualidade estética era determinada pela proximidade da obra 

cinematográfica com a realidade, dessa forma, quanto mais real o filme fosse mais conceituado 

seria. Dessa forma, foi-se convencionando técnicas, modos de filmagem, montagens, 

procedimentos, que buscasse aproximar o público da realidade, que deixasse a câmera invisível, 

isto é, que desse a impressão de estarmos acompanhando o filme como se estivéssemos lá no 

momento da ação. Essas técnicas e signos visuais formaram a gramática do cinema. 

Essa questão nos leva a pensar no movimento contrário a este, que visa a percepção, por 

parte do espectador, das técnicas usadas na produção fílmica e na contrariedade a todo sistema 

já condicionado de referenciais imagéticos. Como foi sugerido, o cinema clássico busca 

aproximação máxima entre o filme e a realidade. O cinema de poesia, pelo contrário, é 

metalinguístico, já que enfatiza os próprios procedimentos e técnicas de construção do filme. O 

objetivo do diretor é subverter as regras, as convenções, a técnicas de imitação da realidade, 

isto é, proporcionar ao espectador uma visão que vai além da percepção da realidade. Ou seja, 

tudo no cinema de poesia converge no afastar-se da realidade e se aproximar do onírico 

(PASOLINI apud ANDRADE, 2010), daí a montagem deslocada, enquadramentos não 

convencionais e a metaforização dos signos. 

Nesse caso, a metáfora ocorre quando, não só no filme, mas também no livro, o autor 

usa de símbolos já convencionados para expressar significados diferentes. A construção da 

metáfora ocorre, portanto, a partir da utilização e ressignificação ou inversão das imagens que 

já esperamos encontrar na obra, os ícones, muitas vezes, são transmutados com o objetivo, 

justamente, de construir um discurso metaforizado. 

Essas técnicas tornam a obra muito mais autoral, pois as imagens produzidas permitem 

uma expressão mais livre da estética do diretor, mediada pela iluminação, espaço, cores, enfim, 

todo procedimento de realização do filme. Além de que, por ter como objetivo a quebra das 

regras convencionais, o diretor pode criar seus próprios métodos de construção do filme. Ou 

seja, além de possibilitar a produção e exploração de “possibilidades expressivas e a qualidade 
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onírica intrínseca no cinema, em contraposição à toda a tradição narrativa ‘tendencialmente 

naturalista e objetiva’” (SAVERINI, 2004, p. 42), o cinema de poesia permite uma maior 

exploração no processo de confecção do filme em relação ao cinema comercial limitado pelas 

convenções cinematográficas. 

Quando analisamos essas questões, entramos em um universo de possibilidades quanto 

às técnicas desenvolvidas pelo cinema para se relacionar com a literatura já que literatura e 

cinema não se aproximam apenas pela presença da narrativa. Bazin (apud BRITO, 2006), por 

exemplo, afirma que a fidelidade entre a obra a ser adaptada e a adaptação, no caso da literatura 

e do cinema, é ilusória e não deveria nem ser almejada. Para o autor, a adaptação deve se 

comprometer em promover um novo conceito da obra que será objeto de adaptação. Por ser 

realizada por pessoas diferentes, em contextos político-sociais diferentes, como a época de 

produção, a adaptação passa por processos de significação divergentes, de modo que a 

interpretação dos signos muda, obrigatoriamente. Isso porque a leitura do livro pelo seu autor 

é distinta daquela do público, a qual também será distinta em relação a dos responsáveis pela 

adaptação e a do autor.  

A partir do momento em que um autor ou diretor produz uma obra, ele, e também a 

obra, estão sob a influência de fatores internos, como sua visão de mundo, suas relações com o 

mundo, sua subjetividade. Além de fatores externos, como o estilo da época, por exemplo. 

Portanto, as possíveis semelhanças entre o cinema e a literatura podem ser explicitadas de várias 

formas, menos do ponto de vista da procura pela similaridade pura entre as duas, como se o 

cinema tivesse a obrigatoriedade de representar fielmente o que foi produzido na literatura, ou 

vice-versa. Dessa forma, ao compararmos duas obras – literária e fílmica – nos deparamos com 

universos significativos diferentes, que podem se aproximar e se referenciar por meio não 

apenas da semelhança dos aspectos temáticos, mas pelo resultado final da obra como um todo. 

As formas de construção do filme em relação ao livro, a escolha das cores, da câmera, da 

montagem, todos esses fatores são suscitados no momento da adaptação e podem ser 

comparados com os procedimentos literários. 

Um dos pontos de aproximação entre duas obras de sistemas semióticos diferentes pode 

ser a presença da poeticidade. O problema desse fato é que, para definirmos poesia, passamos 

por um processo de entender, segundo Paz (1982), que o termo poesia não tem uma definição 

absoluta. Quando nos referimos à poesia, não estamos falando de poemas ou características de 

períodos literários, estamos nos referindo a características que podem ser encontradas nos mais 

diferenciados meios artísticos e que podem dialogar por possuírem características próprias da 

poesia.  
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O autor afirma que tudo é poético (PAZ, 1982), desde pessoas, imagens, músicas 

paisagens, até textos em prosa, ou tudo pode ser poético, já que a poesia, como foi dito, não 

está presa a formas literárias. Essa afirmação é complexa em vários aspectos, já que, se não 

podemos definir o que é poesia, precisamos de características comuns, traços e similaridades, 

até certo ponto, entre as pinturas, textos, músicas, paisagens, etc., para que possamos, a partir 

destas, apreender a identificar o que é poético. Para o autor, encontramos a poesia a partir da 

construção de obras que passaram por um processo de criação formal elaborada com rigor, seja 

ela qual for. Mas não apenas isso, existe ainda uma diferença entre a poesia que é “natural”, e 

a poesia que é construída intencionalmente por alguém. 

Isso nos leva a inúmeras discussões a respeito das características formais da obra que a 

tornaram poética. Uma pintura e um livro, por exemplo, podem estar mais próximos por 

produzirem o mesmo efeito estético do que dois livros, que possuem o mesmo sistema 

semiótico. No caso de um filme, por exemplo, se o seu processo de produção é feito com 

intencionalidade de ser poético, este pode suscitar o mesmo universo significativo de um livro 

que tenha a mesma intenção. 

 

3 A POESIA COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE EM LAVOURA ARCAICA  

 

No caso da análise que propomos realizar, Lavoura Arcaica, filme e livro, o processo 

de aproximação da adaptação é alcançado com base na presença da poesia em ambas as obras. 

Neste sentido, o sentido final do livro e toda a sua construção é baseada na presença da poesia, 

do poético. Desse modo, a construção do filme se pautou em representar poeticamente os 

elementos também poéticos do livro, fazendo assim com que ambas as obras se aproximem sem 

perderem as suas características próprias. A presença da poesia no filme e no livro é o elemento 

norteador para a adaptação e age como mediador entre os sistemas semióticos. 

A poesia também é tida como elemento estético que irá aproximar o sentido final das 

duas obras, já que as técnicas usadas na adaptação fílmica têm como objetivo suscitar poesia. 

Esse sentido final da obra será, como já exposto, a corporificação máxima dos sentidos que 

resulta no aspecto sexual.  

A paleta de cores que é usada no filme é um exemplo de como a relação citada acima 

acontece, já que remete muito a tons naturais, além de ser composta predominantemente de 

cores quentes e tons terrosos. Comumente, as cores quentes são usadas para dar a impressão de 

calor, de luz, de vida, e de intensidade, essa característica do filme está diretamente ligada ao 

livro se pensarmos que, sendo o livro permeado de metáforas quanto à luz, ao ritmo e à própria 
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psique dos personagens, essa sensação trazida pelas cores é o que torna a obra sensorial e, 

consequentemente, poética. A história é contada sob a perspectiva íntima do personagem André 

e, tanto no livro como no filme, nós conhecemos apenas a perspectiva dele, sendo assim, todo 

o efeito que os acontecimentos têm sob André é percebido a partir, também, das cores.  

Além das cores quentes, o filme explora a técnica do Chiaroescuro, que foi inventada 

na Europa renascentista e consiste em explorar a luz e a sombra como elemento estruturante na 

construção da pintura. O Chiaroescuro define os objetos sem usar linhas, mas apenas pelo 

contraste entre a luz e a sombra, de modo que a passagem da luz pelo espaço é o que dá 

perspectiva à pintura. Além disso, essa técnica nos traz uma espécie de texturização da imagem, 

dos objetos, que se tornam extremamente sinestésicos, como se pudéssemos sentir a imagem, 

como se os sentimentos expressos pelos personagens ganhassem textura, tornando-se quase 

palpáveis.  

No filme, por exemplo, as cenas em que André conversa com seu irmão, Pedro, são 

construídas com base nessa técnica, dessa forma, percebemos os dois personagens em cena por 

causa do efeito da luz nos seus rostos e no ambiente, não percebemos, por exemplo, onde a luz 

começa e onde termina, já que o efeito é gradativo. Além de estética, essa técnica foi usada com 

o objetivo de representar o sentimento de dualidade de André em relação a sua família e em 

relação a ele próprio. Isso porque, ao longo da história, André atribui a si mesmo características 

relacionadas a escuridão, a sombra, a ausência de luz, enquanto sua família e o ambiente em 

que ela vive está sempre relacionado à luz, à claridade e à luminosidade até mesmo excessiva.  

Portanto, no momento em que Pedro vai atrás do irmão fugido na pensão, estão em cena 

tanto a luz da família quanto a escuridão do irmão “perdido” no mundo. Dessa forma, o efeito 

sinestésico que é construído a partir do jogo de luz e sombra nos dá uma maior dimensão da 

metáfora que está sendo posta em cena. Sente-se a cena e imerge-se nas imagens que são 

construídas, assim, o sentido é maximizado pela sua expressividade sinestésica. 

Outro fator extremamente metafórico, muito típico do cinema de poesia e da própria 

linguagem poética, é a forma como André adjetiva as frutas de forma sexualizada. Ao longo da 

história o personagem, inúmeras vezes, texturiza as frutas e salienta a sensação que elas 

produzem nele. Geralmente, no livro, são apresentadas sensações relacionadas ao contado com 

o corpo humano, como por exemplo, a maciez, a aspereza, a suavidade, a lisura, mas também 

sensações relacionadas ao molhado ou ao seco, a textura firme ou mole, ou à consistência.  

No filme, a expressividade da relação das frutas com o desejo de André se encontra 

principalmente na forma como as cenas são filmadas, o toque é explorado de inúmeras formas, 

a sensação de tocar em algo, o tato e as sensações provenientes dele são expostas pelos 
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enquadramentos muito próximos das mãos das personagens, revelando os mínimos detalhes de 

sua pele, quando estas tocam alguma coisa ou, por exemplo, quando as mãos de André 

encontram as mãos de sua mãe por baixo do lençol e a câmera acompanha o toque dos dois, 

maximizando as sensações daquela cena. 

Todas essas sensações sexuais produzidas a partir do discurso de André se constroem 

em torno de duas figuras que, na história, estão relacionadas com o personagem no aspecto 

sentimental e sexual. Essas figuras são a mãe e a irmã, Ana. As duas personagens representam 

também a própria vida, principalmente a mãe de André, já que é à figura da mãe que sempre se 

atribui a ideia daquela que dá a luz, que traz à vida e que a mantém.  

Além disso, é interessante pensar que o fruto, na história, tanto no livro ou no filme, 

sempre remete à ideia de um resultado final e ou de algo comestível, que André sempre fala, 

está relacionado na cultura geral à própria ideia de vida, de algo que nasce, cresce e alimenta, e 

também reproduz. Outra interpretação para o fruto é o pecado, a proibição, aquilo que é tentador 

e fonte de desejo. Ora, a mãe de André lhe deu a vida, o alimentou, não só a ele, mas, também, 

à toda a família, ela era o fruto, cheia de vida, acolhedora, afetuosa, a provedora. Ana, por outro 

lado, era a tentação, o fruto proibido do desejo e do pecado. Ambas são, para André, uma 

confusão de desejos reprimidos simbolizados nas frutas e na ideia de um fruto.   

Destaca-se também que, quando excitado, André enfiava seus pés na terra fria embaixo 

de alguma árvore da fazenda onde morava. O fato do personagem esfriar a febre do seu corpo 

na terra fria já é bastante simbólico se pensarmos que André faz isso a procura de sensações 

que lhe supram de sensações, assim como queria suprir a lasciva do seu desejo. Temos, nesse 

processo, a substituição de uma sensação por outra. Tanto no filme como livro, pode-se 

perceber as sensações de André desde a forma como é narrado o episódio no livro, chamando 

atenção para a febre do seu corpo e o acolhimento do tronco das arvores e da terra húmida, e 

no filme com o close nos seus pés, o som claro das folhas, a réstias das folhas das arvores em 

seu corpo, e o fato de que a cor do personagem é quase a mesma cor das folhas, que cobrem 

quase por inteiro o seu corpo, confluindo na maximização das sensações daquela cena.  

O ponto máximo da corporificação dos sentidos nas obras, tanto na literatura como no 

cinema, acontece no desfecho de ambas, quando Ana dança na festa de comemoração pela volta 

de André. É nesse momento onde todos os sentidos são explorados. Nesta ocasião, vestida com 

os objetos das prostitutas que André colecionava, Ana já não tem a mesma presença das outras 

aparições, nas quais dançava com seu irmão mais velho, dessa vez ela aparece “impaciente 

numa lufada só, os cabelos soltos espanhando lavas [...] toda ela ostentando um deboche 
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exuberante [...] varando com a peste no corpo o círculo que dançava, introduzindo com 

segurança, alí no centro, as petulante decadência” (NASSAR, 1975, p. 188). 

Nesse ponto, no filme, o ritmo da música que serve como trilha sonora se mistura com 

o ritmo da dança de Ana e com as pessoas que dançam ao seu redor. No livro, o ritmo de Ana 

é acompanhado pela narrativa desconexa de André. Logo após, Ana começa a derramar vinho 

pelo corpo enquanto dança, é nesse ponto que a confluência de sensações atinge seu ápice. Essa 

sensação de experimentar as sensações que são produzidas pela descrição de André é alcançada 

tanto no livro como no filme. Percebemos essa mistura de sensações no livro pela seguinte 

passagem 

 

Essa minha irmã, sabia molhar a sua dança, embeber a sua carne, castigar a 

minha língua no mel litúrgico daquele favo, me atirando sem piedade numa 

insólita embriaguez [...] e nessa postura aparentemente descontraída fiquei 

imaginando de longe a pele fresca do seu rosto cheirando a alfazema, a boca 

um doce gomo, cheia de meiguice, e os meus olhares não se continham, eu 

desamarei os meus sapatos,, tirei as meias e com os pés brancos e limpos fui 

afastando as folhas secas e alcançando abaixo delas a camada de expresso 

húmus (NASSAR, 1975, p. 190-191). 

 

De longe André assiste aquela dança e consegue sentir seu cheiro e também a textura de 

sua pele, que outra vez remete a maciez e a outras texturas que ele atribui às frutas. Além de 

relacionado ao paladar, o vinho com que Ana embebe a sua carne é tátil, porque escorre por seu 

corpo, marcando suas formas, assim como André queria fazer. O vinho é também estímulo por 

meio da visão porque enfatiza os movimentos dela, junto com os objetos das prostitutas, 

causando um delírio visual. No filme, somos apresentados a essa cena por meio de uma câmera 

única que acompanha em close todos os movimentos de Ana, acompanhando o vinho 

escorrendo pelo seu corpo, contrastando o vermelho com o tom claro de sua pele e do vestido 

que veste, e combinando com a cor do seu batom e da flor que leva no cabelo. A expressão de 

Ana é, acima de tudo, de prazer. O efeito de prazer e misturas de sensações não acomete apenas 

André, nessa ocasião, mas também Ana, o desfrute a que ela se entrega aumenta não só a 

expressividade sinestésica e poética da cena como também o prazer de André, que permanece 

imóvel assistindo a tudo.  

Por fim, a música nesses momentos finais, é descrita no livro como um ritmo frenético 

que vai aumentando a medida que Ana vai dançando, se referindo também ao movimento do 

ato sexual rumo ao seu êxtase. Todos os sentidos são atiçados, de maneira análoga ao que 

acontece no ato sexual. É nesse momento também que André se vê no ponto máximo de desejo 
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por Ana e se deixa, mais uma vez, enterrar-se por baixo das folhas para sentir a terra úmida, 

assim como fazia quando criança.  

O assassinato de Ana é outro momento de grande ênfase sinestésica. Primeiro, o clímax 

começa a ser construído com a descrição, no livro, da agonia sentida por Pedro e pelo seu pai 

no momento que descobre o caso dos dois irmãos. Nesse ponto, já no filme, a câmera começa 

a acompanhar os três personagens da cena, o pai, Pedro e Ana, em primeiro e primeiríssimo 

plano, e vai se movimentando como eles, oscilando, focando e desfocando, dando a sensação 

de confusão mental em que os personagens se encontram. Esse efeito é maximizado pela música 

que não é mais frenética no sentido sexual, mas sim de uma forma que remete a falta de ar, a 

exasperação, e visualmente a luz fica ainda mais forte, dando a impressão de que os personagens 

não conseguiam enxergar. Desde as réstias do sol até as folhas das árvores, tudo assume um 

clima de tensão, que vai aumentando à medida que o momento da morte se aproxima. Já que, 

tanto no filme como no livro, o ambiente assume papel importante, muitas vezes assumindo o 

estado interior dos personagens. 

Nesse tempo, tanto o pai como Ana estão húmidos pelo suor e pelo vinho, no caso em 

questão, o vinho não mais representa a luxúria ou o desejo sexual, mas sim o sangue, a morte, 

o calor. Quando o pai atinge Ana, faz-se silêncio, e é o silêncio que, quase texturizado, aumenta 

a sensação de desespero da cena. O sangue, o vinho e a flor que Ana carrega no cabelo assumem 

a mesma tonalidade, e o desespero toma toda a cena, enquanto André, extasiado, tanto de prazer 

como de desespero, cobre-se com as folhas das árvores. 

 

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  

 

Considerando o que já foi pesquisado até o momento, podemos entender que a literatura 

e o cinema podem manter características próprias e, mesmo assim, compartilhar a mesma 

narrativa. No caso da análise que está sendo realizada, observa-se que o filme busca, a todo 

momento, suscitar os mesmos significados que o livro evocou. Fazendo isso, a produção fílmica 

não está deixando de lado suas próprias técnicas ou se desfazendo de sua originalidade e 

independência, até porque o filme em questão é altamente autoral e estético, mesmo tendo como 

base o livro. O que acontece é que o filme buscou ressignificar a narrativa original. 

Nessa busca pela produção de novos significados a partir dos que nos são dados pelo 

livro a fim de criar novos significados do livro para o filme entra em cena a poesia. É ela que 

consideramos como elemento constitutivo tanto do livro como do filme e, por isso, a proposta 

do trabalho é analisar os traços poéticos das obras em questão. Percebeu-se, até o momento da 
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análise, que grande parte dos elementos que caracterizam a poesia estão claramente presentes 

nas obras analisadas. Inclusive, são esses elementos que tornam as obras extremamente 

sensoriais e que confluem, sempre, no sentido sexual, que é, como já foi exposto, o ápice da 

junção dos sentidos.   
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RESUMO 

 
Este trabalho faz parte de uma pesquisa cujo objetivo é analisar as relações intersemióticas mantidas 

entre literatura e obras audiovisuais. No caso em questão, o presente plano de atividades se refere a uma 

pesquisa que tem como finalidade analisar a representação feminina na literatura e na televisão, tendo 

como corpus a versão literária de Objetos Cortantes (2006) e sua versão sincrética homônima (2018). 

Estas obras tem como autora do livro e diretor da série, respectivamente, Gillian Flynn e Jean-Mark 

Valée.  Isso porque tanto na versão literária quanto na sua adaptação, isto é, na sua versão televisiva, há 

uma predominância de figuras femininas marcantes, cuja representação se relaciona com o modo como, 

socialmente, as mulheres são orientadas a se portarem. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é investigar 

como as representações femininas são efetivadas nos dois meios semióticos, cada qual à sua maneira, 

uma vez que as obras em questão exploram as personagens femininas em suas diversas facetas, 

explorando as diversidades psicológicas, as construções sociais e os valores históricos ligados às 

idealizações femininas. Como metodologia, adotaremos o método bibliográfico. Para isso, utilizamos 

como aporte teórico autores como Cunha (2007) e Brito (2006), que abordam a transposição de 

narrativas literárias para o cinema. Por outro lado, dado que o foco da pesquisa é uma minissérie 

televisiva, utilizaremos textos que abordem especificamente as relações mantidas entre literatura, 

cinema e televisão, caso dos livros organizados por Saraiva (2003), Olinto e Schollhammer (2009) e 

Pellegrini (2003). Todos esses textos serão utilizados a fim de compreender a estrutura de cada sistema 

semiótico e, consequentemente, a construção dos significados de cada obra.  De forma complementar, 

utilizaremos as concepções de Souza (2016), que discute a sororidade feminina, e Pinsky e Pedro (2012), 

que abordam as conquistas femininas e as mudanças no papel da mulher na sociedade. Também 

utilizaremos as definições de personagens contidas no livro A personagem de ficção (CANDIDO et al, 

2005). 

 

Palavras-chave: Representação feminina. Objetos Cortantes. Diálogos intersemióticos. Gillian Flynn. 

Jean Mark Vallée 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa cujo objetivo é analisar as relações 

intersemióticas mantidas entre literatura e obras audiovisuais, levando em consideração a 

especificidade de cada sistema semiótico. Partimos do pressuposto de que o cinema, mesmo 

sendo considerado uma arte “nova”, pois surgiu posteriormente às demais formas artísticas, 

sempre se manteve em estreito contato com estas e, especificamente, com a literatura. Como 

exemplo da constante relação entre literatura e cinema, podemos citar as inúmeras adaptações 

cinematográficas de obras literárias produzidas desde o nascimento do cinema. Tais adaptações, 
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se é que podemos 584ingu-las assim, visto que há re-criação envolvida neste processo, são 

amplamente difundidas e discutidas, sobretudo porque o “produto” final, o filme, nem sempre 

agrada àqueles que leram a obra que lhe deu origem. No entanto, frequentemente as opiniões 

relativas às adaptações sincréticas não levam em consideração as especificidades de cada 

sistema semiótico, tão diferentes entre si (SARAIVA, 2003). 

E é justamente tendo em mente tais especificidades que se pretende, no presente 

trabalho, investigar como acontece a relação entre obras literárias e audiovisuais, de modo a 

provar que as diferenças, “se bem dimensionadas, dão origem a relações célebres, como a do 

cineasta Griffth, considerado o pai da narrativa cinematográfica clássica, com Dickens, um dos 

mais renomados expoentes da literatura inglesa.” (CUNHA, 2007). 

As relações intersemióticas são colocadas de algumas formas, sendo que a principal 

forma de relação entre uma obra literária e uma obra fílmica/televisiva/audiovisual é a 

adaptação, que também pode ser designada como tradução intersemiótica, que consiste na 

passagem de uma determinada obra, de um meio semiótico para outro (CUNHA, 2007).  

Mais especificamente, no caso do presente projeto, nossa finalidade é analisar a 

representação feminina na literatura e em obras audiovisuais, tendo como corpus a versão 

literária de Objetos Cortantes (2006) de Gillian Flynn e sua versão sincrética homônima (2018). 

De Jean-Marc Valée. Isso porque tanto na versão literária quanto na sua adaptação, isto é, sua 

versão sincrética homônima, há uma predominância de figuras femininas marcantes, cuja 

representação é essencial para compreendermos não só as fábulas dessas narrativas, mas 

também os seus significados finais. Como exemplo, podemos citar a protagonista, Camille 

Preaker, uma mulher independente e solitária, que não tem muito contato com a família, por ter 

traumas relacionados à falta de amor de sua mãe, à morte de sua irmã e por ter tanto presenciado 

e sofrido, como vítima, abusos de natureza sexual e psicológica.   

Como metodologia, adotaremos o método bibliográfico. Para isso, utilizamos como 

aporte teórico autores como Cunha (2007) e Brito (2006), que abordam a transposição de 

narrativas literárias para o cinema. Por outro lado, dado que o foco da pesquisa é uma minissérie 

televisiva, utilizaremos textos que abordem especificamente as relações mantidas entre 

literatura, cinema e televisão, caso dos livros organizados por Saraiva (2003), Olinto e 

Schollhammer (2009) e Pellegrini (2003). Todos esses textos serão utilizados a fim de 

compreender a estrutura de cada sistema semiótico e, consequentemente, a construção dos 

significados de cada obra.  

De forma complementar, utilizaremos as concepções de Souza (2016), que discute a 

sororidade feminina, e Pinsky e Pedro (2012), que abordam as conquistas femininas e as 
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mudanças no papel da mulher na sociedade. Também utilizaremos as definições de personagens 

contidas no livro A personagem de ficção (CANDIDO et al, 2005).  

No decorrer deste trabalho, serão apresentados, resultados e discussões a partir dos quais 

será explicitado os diversos perfis de figuras femininas na obra e os comportamentos das 

mulheres agindo de forma patriarcal e criando idealizações de acordo com constructos sociais. 

Posteriormente, será feito um apanhado de como as cobranças femininas influenciam a vida das 

personagens, isto por meio das análises desenvolvidas acima e feitas em concordância com as 

relações intersemióticas. 

 

2 AS MULHERES EM OBJETOS CORTANTES 

 

No livro, Objetos Cortantes, Camille, que é jornalista em Chicago, volta à sua cidade 

natal, onde moram sua mãe Adora, sua irmã Amma e seu padrasto Allan, para cobrir o 

desaparecimento e a morte de duas garotinhas. A cidade traz uma sensação de desespero a 

Camille, por lembrar dos abusos que sofreu de garotos, enquanto ela estava na escola, e também 

da morte da sua irmã, que morreu de causas inicialmente desconhecidas. 

A situação pela qual a jornalista volta a sua cidade torna a obra misteriosa, prendendo a 

atenção do leitor e do espectador até o fim da história, sobretudo porque a construção das 

histórias deixa pistas implícitas para que esses descubram informações necessárias para a 

descoberta do assassino das meninas. Portanto, o suspense que a narrativa oferece a partir do 

mistério imposto na história faz com que o leitor/espectador fique empolgado com o desenrolar 

das ações.  

No entanto, se a obra em um primeiro momento apresenta características típicas de 

romances policiais e thrillers, ao longo do seu desenvolvimento percebemos que existe outra 

característica importante que permeia a narrativa, se ligando às primeiras: a representação 

feminina das mulheres. Esta, no livro e na série, se relaciona com o modo como, socialmente, 

as mulheres são orientadas a se portarem, dado que é inegável que, historicamente, há regras de 

conduta e papéis sociais atribuídos às mulheres. 

Como exemplo, podemos citar a personagem Amma, que apresenta um comportamento 

paradoxal: dentro de casa, a fim de conquistar a atenção e o orgulho de sua mãe, ela se comporta 

de maneira doce e submissa, usando laços e vestidos femininos e pueris. Assim, ela simula o 

papel que sua mãe lhe atribuiu, de “boa menina”, isto é, alguém que se comporta de acordo com 

os padrões impostos pela sociedade patriarcal. No entanto, contrariando o comportamento 
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demonstrado em família, Amma sai de casa escondida, de top e shorts, para beber e ir a festas, 

atitudes usualmente negativizadas pelas constructos patriarcais do povo daquela cidade. 

Ligada à essa questão, outro fato muito importante é que tanto o livro quanto a série 

mostram comportamentos de rivalidade e bullying de mulheres contra outras mulheres. Nossa 

hipótese inicial é que, nas presentes obras, a rivalidade feminina, que também é uma construção 

social, origina-se a partir do conflito gerado pela atribuição de papéis sociais às mulheres, 

projetando idealizações burguesas, em que a mulher é apenas dona de casa e responsável pela 

educação dos seus filhos e da manutenção da família (PINSKY; PEDRO, 2012). Assim, 

justamente por serem idealizações, os papéis sociais nunca são efetivamente concretizados, mas 

geram expectativas, confrontos e juízos de valor, como é o caso das mulheres das obras 

narradas, que se julgam mutuamente, de acordo com a “correta” adesão aos papéis que 

supostamente deveriam desempenhar. 

A rivalidade entre mulheres é um constructo social poderoso, que serve para separar a 

considerada “mãe-santa”, que se preocupa com os filhos, representada por Adora; de Camille, 

prostituta-devassa, por não querer casar nem ter filhos. No entanto, essas representações “tipo” 

de mulheres, comuns na história da Literatura, não são suficientes para configurar plenamente 

as duas personagens que, longe de serem personagens planas e estereotipadas, possuem 

densidade e complexidade psicológica, configurando-se como personagens redondas 

(CANDIDO, 2005). Prova disso é que Adora não só gosta de quando suas filhas ficam doentes 

para poder “cuidar” das mesmas, como provoca as enfermidades. Suas atitudes, no entanto, não 

a resumem a uma vilã, justamente porque ela está tentando se encaixar num padrão da 

sociedade, que pressiona as mulheres a terem o perfil de mãe “super protetoras”. 

As obras, narram um grande desprezo de mulheres contra outras mulheres, de forma que 

a irmã de Camille, Amma, presencia o abuso sexual que aconteceu com uma das meninas que 

desaparece, cometido por garotos de sua escola e age de forma conivente com o crime. Isso 

porque ela também tem uma face de menina cruel e impiedosa, tratando como um objeto 

qualquer mulher que não goste dela ou que ela acredite que não tenha as características corretas, 

como é o caso da garota citada acima, que tinha cabelos curtos e agia com características 

atribuídas a garotos. Essas mulheres multifacetadas, que demonstram suas características de 

acordo com a ocasião e as pessoas que estão à sua volta é uma característica comum às obras 

de Gillian Flyn. 

Tendo em vista que a personagem principal, Camille, se automutila, surge a interrogação 

do motivo pelo qual a personagem faz isso, e o mesmo se deve a visão de perfeição criada pela 

mãe Adora, em que a filha sempre persegue o objetivo de ser o contrário do que sua mãe quer 
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que ela seja. As características tipicamente atribuídas às mulheres, como obediência, fragilidade 

e beleza física, são essenciais para Adora, mas não para Camille, que tenta se desvencilhar dos 

estereótipos femininos. Essa cobrança da mãe acarreta problemas psicológicos para a filha, a 

qual enfrenta as cobranças femininas se automutilando e consumindo bebidas alcóolicas, pois 

Camille não se reconhece nesses padrões, diferentemente das outras personagens femininas, 

que acham, involuntariamente, essas cobranças naturais.  

Se por um lado Camille rejeita o papel que a mãe lhe impõe, sua falecida irmã, Marian, 

era o modelo ideal de filha segundo os parâmetros de Adora, que afirma isto para a personagem 

Camille. Esta é descrita, desde o começo do livro como uma pessoa oprimida, isolada da família 

e que mantém poucas relações interpessoais, sendo amiga apenas do seu chefe e da esposa dele. 

Partindo do pressuposto patriarcal de que uma mulher solteira é solitária, que não tem amigos 

e não quer formar uma família tradicional, surgem as cobranças por parte de todas as suas 

colegas de infância, as quais já formaram uma família e um exemplo disso é quando ela vai ao 

velório de Natalie Keene, a segunda menina desaparecida e morta, onde suas conhecidas da 

infância a indagam como uma forma de cobrança sobre maridos e filhos. Por fim, o conflito 

gerado a partir da imposição dos papéis sociais fica explícito quando o leitor/espectador percebe 

que o perfil das meninas assassinadas era praticamente o mesmo: meninas que negavam-se a 

seguir os padrões femininos, padrões estes considerados tão essenciais por Amma, a assassina, 

que quem não se encaixasse, segundo a personagem, não merecia viver.  

Assim, nossa hipótese é que os papéis sociais atribuídos às mulheres não são 

importantes apenas para a representação das personagens femininas, mas às estruturas globais 

da obra, uma vez que definem as relações interpessoais, o desenrolar da fábula e, por fim, o 

próprio sistema de valores das obras em questão.  

Tendo explicado como funcionam as relações e os valores na representação das 

mulheres em ambas as obras, nesse tópico iremos abordar como, de fato, a representação das 

ideologias e das mulheres são construídas, tendo em vista as considerações acima 

desenvolvidas. 

Pode-se observar que o livro usa de artifícios para a representação dos sentimentos da 

personagem, sendo que o principal é a descrição da personalidade dela e de tudo que está à sua 

volta. Isso faz com que o leitor possa entender o sentimento da personagem e, até mesmo, ler 

os seus pensamentos.  Este artifício é possibilitado pela existência de um narrador, que neste 

caso é homodiegético, isto porque ele narra sobre o que participa, e a narradora deste livro é a 

própria Camille. Esse fato fica explícito neste trecho: 
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Pela manhã, devorei uma rosquinha velha e segui para o sul, a temperatura 

aumentando com rapidez, a floresta luxuriante erigindo-se dos dois lados. Essa 

parte do Missouri é sinistramente plana, quilômetros de arvores nada 

majestosas interrompidos apenas pela faixa estreita da rodovia onde eu estava. 

A mesma cena se repetindo a cada dois minutos (FLYNN, 2006, p. 12). 

 

No entanto, o narrador não é característico das séries televisivas, sendo assim, se faz 

necessário uso de outros artifícios para mostrar a psicologia dos personagens. Assim, a 

descrição de Camille no livro e na versão sincrética homônima é diferente, pois enquanto na 

obra literária ela é descrita como uma pessoa solitária, fria e não vaidosa, a série para construir 

a personagem fisicamente refletindo sua identidade, vestindo-a com roupas pretas, jeans e os 

cabelos despojados, para caracterizar a descrição física de forma conivente com sua 

personalidade.  

Segundo Filho, os espaços literários frequentemente são utilizados com função 

conotativa para representar a personalidade dos personagens ou simbolizar algo (FILHO, 2008). 

Analogamente, pode se observar o mesmo na série, e um exemplo disto são as casas dos 

personagens, e, no caso de Camille, sua casa tem cores neutras, não há plantas nem animais, há 

poucos móveis e a luminosidade neste ambiente é acinzentada, dando um ar de casa solitária e 

triste. Este fato deixa claro a função do espaço na narrativa televisiva, caracterizando a 

personagem e a situando no contexto psicológico que vive.  

Camille é enquadrada desde o início como uma mulher solitária, uma jornalista com 

dependência em álcool e tabaco. Ela acaba de sair de um hospital psiquiátrico, onde foi 

internada por se automutilar. Assim, a personagem principal demonstra desde o início da trama 

nos dois meios semióticos, desleixo no seu modo de viver, como não manter sua casa 

organizada, fato verificável na série por meio das cenas acima descritas, e comer uma rosquinha 

velha de café da manhã antes de viajar para a sua cidade natal.  

Já a primeira aparição de Amma no livro se dá quando sua irmã Camille a encontra pela 

primeira vez em Wind Gapp: ela está cercada de meninas e usando patins, o que caracteriza, já 

neste encontro inicial, Amma como uma garota infantil, porém também sugere que ela tem 

muitas amigas, que também podem ser consideradas suas seguidoras. Neste momento da 

narrativa, ambas ainda não sabiam que são irmãs, e Amma se comporta mal, a todo momento 

com ar de deboche, fazendo chacota de sua irmã. Logo após este encontro, Camille encontra 

Amma pela segunda vez, na obra literária, e, neste momento, as irmãs tem um diálogo mais 

aberto. No trecho a seguir, Camille descreve Amma da forma que a vê: 
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Vi a substituta do lado de fora. Uma garotinha como rosto virado atentamente 

para uma enorme casa de bonecas de um metro e vinte, reproduzindo 

exatamente a casa da minha mãe. Cabelos louros compridos caíam pelas 

costas em cachos disciplinados, virados para mim. Quando ela se voltou na 

minha direção, me dei conta que era a garota com quem eu falara no limite da 

floresta, a garota que estava rindo com as amigas do lado de fora do velório 

de Natalie. A mais bonita (FLYNN, 2006, p. 47). 

 

Ela vestia um vestido xadrez infantil de verão, combinando com um anos, pela 

primeira vez desde que a vira. Na verdade, não. Parecia mais nova. Aquelas 

roupas eram mais adequadas a uma menina de 10 anos chapéu de palha ao seu 

lado. Parecia ter sua idade verdadeira, treze (FLYNN, 2006, p. 47). 

 

Tanto no livro quanto na série, quando se fala da personagem Amma, torna-se notável 

o contraste de quando a personagem encontra com Camille na praça da cidade de como ela é 

descrita no texto acima, estando em sua casa. A série demostra as duas facetas de Amma por 

meio da materialização de sua descrição, colocando-a na cidade de roupas curtas, como top, 

shorts e patins, e em sua casa, caracterizando-a como uma garotinha como na descrição acima. 

Já em relação aos artifícios cinematográficos utilizados, neste segundo encontro de 

Camille e Amma, a câmera se encontra de forma subjetiva filmando o que a personagem 

principal enxerga, no caso o olhar da irmã mais velha para a mais nova de cima para baixo. 

Esse procedimento, chamado “mergulho”, dá a falsa impressão de superioridade da irmã mais 

velha sob a mais nova, que no primeiro momento é descrita como uma menina inocente. Depois, 

quando Camille observa que é a mesma garota da praça, o olhar dela já muda e a câmera se 

encontra totalmente voltada para Amma, isto para detalhar o contraste da personagem, pois 

constata o comportamento paradoxal de sua irmã, como descrevemos acima.  

Por fim, Adora, desde a sua primeira cena, tanto no livro quanto na versão sincrética 

homônima, é construída como uma uma mulher elegante, que não é mais jovem, porém é 

caracterizada como feminina. Logo na primeira cena, ela demonstra um acolhimento forçado à 

sua filha Camille, que já demonstra a sua não preferência por sua filha mais velha, fato que 

mais tarde será justificado por cenas que mostram que Camille não se deixava ser cuidada pela 

mãe. A primeira caracterização de Adora é dada na chegada de Camille, à sua casa: “Ela tinha 

exatamente a mesma aparência, como se não fosse mais velha do que eu, embora tivesse 50 

anos. Pele clara e reluzente, com cabelos louros compridos e olhos azul-claros. Ela sempre 

pareceu com a mulher boneca de uma garota, aquela com a qual não se brinca.” (FLYNN, 2006, 

p. 29). 

Na série televisiva, a primeira aparição de Adora procede de forma que o telespectador 

observe a mudança no ambiente, na entrada de sua casa, já se pode observar uma diferença na 



 

 

P
ág

in
a5

9
0

 

iluminação, enquanto a casa de Camille tem uma iluminação acinzentada, a de Adora tem sua 

iluminação amarelada, com a finalidade de dar um ar misterioso ao ambiente. 

Quando Adora atende a campainha perguntando quem é e sua filha diz que ela, Adora 

fica sem jeito, e surpresa, forçando um acolhimento a Camille. Sua aparência é de uma jovem 

mulher adulta, tendo como traje um robe, aparentando estar em um momento de descanso, 

porém não aparenta estar menos elegante por isso, ela responde a Camille com uma suposta 

educação, que faz um abafamento de sua indelicadeza com sua filha, ao fazer perguntas de onde 

ela iria ficar hospedada sendo que ela vai para a cidade com a finalidade de ficar na casa de sua 

mãe. 

Sabendo da importância que a câmera tem para fazer com que o espectador consiga ser 

posicionado na narrativa fílmica, torna-se necessário angulações selecionadas de acordo com o 

que cada cena quer passar. No caso acima, a cena é executada com o enquadramento lateral, 

mostrando as duas de perfil, para mostrar mãe e filha e a existência de um diálogo entre as duas. 

Há também um olhar de Camille para a porta, caracterizando a primeira pessoa, um 

enquadramento subjetivo, já que a personagem principal olha e o que ele vê é projetado para o 

telespectador, fazendo com que o mesmon possa obter a sensação da personagem. Este olhar 

mostra o receio de Camille e sua vontade de fugir dali. 

Outra característica notável, na série televisiva, é que ela se favorece de trilha sonora 

para dar destaques às cenas, como em momentos de suspense, ou seja, de forma que a versão 

sincrética faz uso de trilhas sonora para ser possível a caracterização do momento, de modo a 

fazer o telespectador ter uma prévia do que irá acontecer naquela cena, ferramenta essa que a 

obra literária não consegue utilizar. 

Desse modo foi possível constatar que há métodos utilizados para a representação 

feminina em ambas as obras que servem de pontos de contato entre as obras, apesar da distinção 

causada pela diferença de meio semiótico.  Outro exemplo que deixa clara a diferença entre 

meios semióticos é ao final das obras analisadas, pois enquanto o livro fornece uma narração 

dizendo que Camille olhou dentro da casa de bonecas de sua irmã Amma e achou os dentes das 

meninas mortas, deixando claro que sua irmã as matou, a série apenas mostra um recorte onde 

Camille olha assustada para a casa de bonecas, fazendo com que o telespectador entenda o que 

possui lá dentro ( os dentes das garotas mortas) e isto configura uma notável mudança na forma 

expressar as informações nos dois meios estudados. 

 

3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 
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Foi possível constatar, mesmo com o trabalho ainda em andamento, que as relações 

intersemióticas em Objetos Cortantes (2006 e 2018) acontecem por meio da adaptação. Nesse 

sentido, as representações femininas são efetivadas nos dois meios semióticos, cada qual à sua 

maneira, uma vez que as obras em questão exploram as personagens femininas em suas diversas 

facetas a partir de seus procedimentos específicos, explorando as diversidades psicológicas, as 

construções sociais e os valores históricos ligados às idealizações femininas. 
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RESUMO 

 
Adaptações acompanham a história do cinema e da televisão. O romance policial aparece como um dos 

gêneros largamente adaptados, e o detetive Sherlock Holmes é um representante importante dessa 

literatura. Neste trabalho, objetiva-se analisar a construção de Holmes no romance Um Estudo em 

Vermelho, de Arthur Conan Doyle, publicado pela primeira vez em 1887, e sua adaptação para o 

episódio Um Estudo em Rosa, do seriado de televisão Sherlock, de Steven Moffat e Mark Gatiss, 

inicialmente exibido em 2010. Para tanto, discute-se a análise de adaptações fílmicas enquanto um 

processo criativo que necessariamente produz significados e parte-se de um enfoque que denota uma 

menor preocupação com supostas correspondências formais entre texto literário e texto fílmico, a partir 

de teóricos como Hutcheon e O’Flynn (2013). No tocante à análise dos recursos fílmicos utilizados na 

adaptação, tomamos por base os métodos pelos quais se pode conhecer um personagem, a partir de Card 

(1999), e discutimos a utilização de recursos cinematográficos, com base em Dick (1990). Entre as 

formas de se apresentar um personagem elencadas por Card (1999), observamos, na adaptação, as 

seguintes: o personagem é aquilo que ele faz, reputação, estereótipo, hábitos, habilidades e aparência 

física. Chegamos à conclusão de que a interpretação de Holmes apresentada pela adaptação possui 

aspectos relacionados ao público ao qual é voltada, como é o caso do uso dos recursos tecnológicos 

presentes no século XXI, e apresenta a visão dos tradutores sobre o personagem. 

 

Palavras-chave: Sherlock Holmes. Personagem. Romance Policial. Adaptação fílmica. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o cinematógrafo, muitas produções para o cinema e para a TV foram adaptadas 

de obras literárias ou de eventos históricos (SEQUEIRA, 2014). Por esse motivo, o estudo de 

como é feita a adaptação de obras nesses meios é relevante para o entendimento de como eles 

evoluíram. Sobre a adaptação, comumente, muitos críticos, teóricos da literatura, do cinema e 

dos estudos de adaptação promovem discussões e análises fílmicas baseadas em ideais de 

fidelidade ou na premissa de que certas obras escritas são mais difíceis ou até mesmo 

inadaptáveis para a tela. 

Neste trabalho, objetiva-se analisar as diferentes estratégias utilizadas para apresentar o 

personagem Sherlock Holmes na obra de Sir Arthur Conan Doyle, Um Estudo em Vermelho, e 

em sua adaptação para televisão, Um Estudo em Rosa, episódio do seriado Sherlock.  



 

 

P
ág

in
a5

9
3

 

O romance foi escolhido para este trabalho devido ao fato de ser a obra na qual Doyle 

apresentou Sherlock Holmes aos seus leitores, quando ela foi publicada pela primeira vez em 

1887. Isso se torna particularmente relevante para este estudo, levando-se em conta que seu 

foco é analisar a forma como o personagem é apresentado nas obras analisadas. Já a adaptação 

foi escolhida devido ao fato de ser uma série bastante popular e que obteve sucesso em sua 

proposta de trazer o detetive da Londres vitoriana para a capital inglesa dos dias atuais, 

envolvendo questões relacionadas à contemporaneidade, como a tecnologia, por exemplo. 

Como o romance de Doyle, o episódio Um Estudo em Rosa é o primeiro da série, assim, tinha 

a “missão” de reapresentar um personagem que já fazia parte da cultura inglesa de forma que 

ele fosse interessante para as novas gerações. Para tanto, foram ressaltadas características que 

o personagem deveria possuir naturalmente se fosse uma pessoa do século XXI. 

Para a análise, recorremos a Card (1999) no tocante à criação de um personagem e 

utilizamos as estratégias por ele apresentadas para analisar a forma como Holmes foi 

apresentado nas duas obras. Discutimos tradução e adaptação na perspectiva de autores como 

Jakobson (1959), Arrojo (2002) e Hutcheon e O’Flynn (2013). Analisamos também aspectos 

cinematográficos como movimento de câmera e sonoplastia. Acerca desses aspectos, 

recorremos a Dick (1990). 

A seguir, discutimos sobre a criação de um personagem e a sua apresentação ao público 

baseado em Card (1999). Na seção 3, discorremos sobre tradução e adaptação, partindo do 

conceito de tradução intersemiótica e passando à adaptação fílmica. Já na seção 4, fazemos a 

análise propriamente dita, com base na fundamentação teórica previamente abordada. Na 

sequência, apresentamos as considerações finais. 

 

2 CRIAÇÃO/APRESENTAÇÃO DE UM PERSONAGEM  

 

Levando em consideração o fato de que, na obra adaptada, Doyle apresenta Sherlock 

aos leitores, é possível fazer um paralelo entre a forma como Holmes é introduzido e o que Card 

(1999) discute sobre a criação de um personagem, baseado nas formas pelas quais é possível 

conhecer uma pessoa na vida real. Abordamos, neste trabalho, apenas aquelas que são 

relevantes para o personagem analisado. 

Inicialmente, Card (1999) defende que um personagem é o que ele faz, isto é, as ações 

que vemos um personagem realizar na trama apresentam suas características. Outro fator 

importante na construção de um personagem é a forma como os outros personagens o percebem, 
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sua reputação que, muitas vezes, é apresentada antes mesmo que tenhamos acesso ao 

personagem em si.  

Na sequência, o autor discute a criação de estereótipos, uma ação involuntária, porém 

natural a todo ser humano. Ao conhecer uma pessoa, julgamo-la de acordo com nossas próprias 

características, tudo aquilo que é semelhante a nós, nos parece crível, mas não interessante. Já 

o que é diferente, pode assustar um pouco, mas também aumenta nossa curiosidade sobre ele. 

Hábitos são outro aspecto a ser considerado na construção de um personagem. O que 

um personagem faz constantemente, ou o fato de que ele deixou de fazer algo, ajuda a delinear 

o personagem e o impacto que as situações vivenciadas têm sobre ele.  

De forma semelhante, talentos e habilidades definem um personagem. É mencionado 

que: “um certo tipo de fantasia e ficção científica depende de que o herói tenha alguma 

habilidade única que o capacita a realizar grandes feitos” (CARD, 1999, p. 12).1 O último 

aspecto entre os citados por Card (1999) é o corpo. O autor faz questão de enfatizar que a 

descrição física é importante, mas não suficiente para caracterizar um personagem. 

 

3 TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 

 

A maioria dos trabalhos em adaptação fílmica traz como ponto de partida para esses 

estudos o conceito de tradução intersemiótica de Jakobson (1959), tida como “uma 

interpretação de signos verbais através de sistemas de signos não-verbais” (JAKOBSON, 1959, 

p. 234)2. No entanto, Jakobson trabalhava apenas com tradução e não com adaptação. 

Em meio aos estudos de tradução intersemiótica e de adaptação fílmica, não é raro 

encontrar abordagens que tratam do processo com vistas à busca por fidelidade. Para autores 

como Sequeira (2014, p. 2), por exemplo, “apesar de ser aceito que alguns aspectos literários 

de um romance são impossíveis de serem transpostos para a tela, existe uma grande expectativa 

[...] que a adaptação vai permanecer ‘fiel’ ao que é descrito no livro”.3 Tal afirmação é 

problemática porque além de considerar a necessidade da fidelidade, faz uso de termos como 

“transpor” (de cunho logocêntrico) e prevê a inadaptabilidade de algumas obras. Em uma 

perspectiva mais atual, as investigações passam a atentar para o papel do intérprete e para as 

                                                             
1 A certain kind of fantasy and science fiction depends on the hero who has some unique gift that enables him to 

do great things (CARD, 1999, p. 12). 
2 Intersemiotic translation or transmutation is an interpretation of verbal signs by means of signs of nonverbal 

sign systems (JAKOBSON, 1959, p. 234). 
3 [...] despite being accepted that some literary aspects of a novel are impossible to be transposed to the screen, 

there is also a great expectation [...] that the adaptation will remain ‘faithful’ to what is described in the book. 

(SEQUEIRA, 2014, p. 2). 
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reconstruções e criações promovidas tanto pelas estratégias e recursos do cinema quanto pelo 

novo contexto de produção e recepção. Questionam-se as concepções e procedimentos que 

associam o processo de adaptação a um ato neutro e à valorização da fidelidade à obra escrita.  

Arrojo (2002), que trata de tradução, mas contribui para a visão de adaptação defendida 

neste trabalho, contrapõe-se à noção de fidelidade. Ela argumenta que o contexto histórico é de 

fundamental importância e que o que é considerado fiel ao “original” modifica-se com o tempo. 

Dessa forma, o tradutor é um leitor e apresenta uma visão da obra que está sendo traduzida, de 

forma que “é impossível resgatar integralmente as intenções e o universo de um autor, 

exatamente porque [...] são sempre, inevitavelmente, nossa visão daquilo que possam ter sido” 

(ARROJO, 2002, p. 40). 

Essa perspectiva vem ao encontro daquela defendida por Hutcheon e O’Flynn (2013) 

que dão ainda mais liberdade àqueles que fazem a adaptação de uma obra, conceituando 

adaptação fílmica como “[u]ma transposição admitida de um outro trabalho ou obras 

reconhecíveis; [u]m ato criativo e interpretativo de apropriação/resgate; [u]m envolvimento 

intertextual prolongado com o trabalho adaptado.” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p. 8)4. 

Assim, para Hutcheon e O’Flynn (2013), não há, na adaptação, um transporte dos sentidos 

presentes na obra adaptada, mas a criação de novas realidades. 

 

4 ANÁLISE DA ADAPTAÇÃO DO PERSONAGEM SHERLOCK HOLMES  

 

Um Estudo em Vermelho é supostamente composto das memórias de John Watson, 

médico do exército que acaba de voltar da guerra. Após conhecer Sherlock por meio de um 

amigo em comum, Watson passa a dividir um apartamento com o detetive em Baker Street, 

221B. O romance narra a investigação do assassinato de um homem encontrado em uma casa 

abandonada, na qual havia sangue no chão e a mensagem ‘rache’ escrita em sangue na parede 

próxima a ele. Apesar disso, a vítima havia sido envenenada e não possuía ferimentos.  

A adaptação, Um Estudo em Rosa, dirigida por Paul McGuigan, trata-se do primeiro 

episódio da série Sherlock, criada por Steven Moffat e Mark Gatiss e exibida inicialmente pela 

emissora britânica BBC em 2010. No episódio, Holmes e Watson também se conhecem e 

passam a dividir um apartamento em Baker Street. A investigação, porém, consiste no 

assassinato de uma mulher toda vestida de rosa, por isso o título do episódio, e que descobriu-

                                                             
4 An acknowledged transposition of a recognizable other work or works; [a] creative and an interpretive act of 

appropriation/salvaging; [a]n extended intertextual engagement with the adapted work (HUTCHEON; 

O’FLYNN, 2013, p. 8). 
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se ter sido envenenada por um assassino em série. Para a análise de como o personagem foi 

apresentado nas obras estudadas, recorremos aos aspectos usados para criar um personagem, 

seguindo os critérios discutidos por Card (1999), mencionados anteriormente. 

 

4.1 O personagem é aquilo que ele faz 

 

O primeiro ponto discutido por Card (1999) sobre a criação de um personagem é: um 

personagem é aquilo que ele faz. Sherlock Holmes, apesar de largamente referido como um 

detetive, inclusive neste trabalho, se intitula como um detetive consultor, alguém a quem um 

detetive pode recorrer para ajudar a solucionar casos, especialmente os mais difíceis. É Holmes 

que o revela tanto na obra adaptada quanto na adaptação, respectivamente: “Eu suponho que eu 

sou o único do mundo. Eu sou um detetive consultor, se é que você consegue entender o que é 

isso”5 (DOYLE, 2012, p. 15) e “Eu sou um detetive consultor, o único do mundo. Eu inventei 

o trabalho.” (A STUDY..., 2010).6 

Na primeira cena na qual Sherlock aparece no seriado, ele está abrindo um saco de 

transportar cadáveres. A abertura do zíper serve de transição da cena anterior para essa. Nela, 

foi usada uma câmera baixa, e a imagem de Holmes aparece de cabeça para baixo, como pode 

ser visto na figura 1.  

A impressão que se tem é que o espectador está olhando para Sherlock de dentro do 

saco. Sobre o ângulo utilizado, de baixo para cima, Dick (1990) afirma que esta altura de ângulo 

pode ser usada para demonstrar poder por parte do personagem. Isso é particularmente 

interessante em se tratando de Holmes, pois ele se apresenta, na maioria das vezes, como 

superior a todos. 

Figura 1: Primeira aparição de Sherlock no seriado 

 
Fonte: A STUDY..., 2010. 

                                                             
5I suppose I am the only one in the world. I’m a consulting detective, if you can understand what that is. (DOYLE, 

2012, p. 15). 
6I’m a consulting detective, only one in the world. I invented the job. (A STUDY..., 2010) 
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4.2 Reputação 

 

O segundo aspecto discutido por Card (1999) é a reputação do personagem, o que outros 

pensam sobre ele. Tanto no livro, quanto na série, John e Sherlock são apresentados por 

Stamford, um conhecido em comum. Em Um Estudo Em Vermelho, Stamford fala sobre 

Holmes para Watson, mas, na verdade, ele está mostrando ao leitor uma visão diferente sobre 

o detetive, dado que, na sequência, apenas as impressões de Watson sobre ele são apresentadas. 

Sobre os estudos de Sherlock, o velho amigo de John afirma: “ele é bom em anatomia e é um 

químico de primeira classe, mas, até onde eu sei, ele nunca fez um curso de medicina. Seus 

estudos não têm método e são excêntricos, mas ele acumulou conhecimentos incomuns que 

deixariam seus professores surpresos.” (DOYLE, 2012, p. 7)7.  

Stamford também tem algo a dizer sobre a paixão de Sherlock pela busca do 

conhecimento, mencionando que ele seria capaz de dar a um amigo algo que poderia ser 

venenoso somente para conhecer seus efeitos, ou até ingeri-lo ele mesmo. É interessante 

perceber que, no episódio, ele está disposto a ingerir uma pílula dada pelo assassino, correndo 

o risco de morte, apenas para ter certeza de que estava certo e que havia escolhido a pílula 

correta. 

Em Um Estudo em Vermelho, chegados ao hospital onde Holmes e Watson se 

conhecem, é Stamford que avisa ao último, e, indiretamente, ao leitor: “Mas aqui estamos e 

você deve formar sua própria opinião sobre ele” (DOYLE, 2012, p. 7)8. Já em Um Estudo em 

Rosa, Stamford apenas antecipa para John que Sherlock tem dificuldade de encontrar alguém 

para dividir um apartamento.  

Na obra de Doyle, conhecemos Sherlock da perspectiva de John Watson. Na série, há 

uma mudança de perspectiva. John não é o narrador, mas os espectadores têm uma certa 

identificação com o personagem do médico, pois passam a conhecer Holmes à medida que 

Watson o conhece.  

Na adaptação, é possível ainda conhecer a reputação de Holmes na perspectiva da 

sargento Sullivan, a quem Watson encontra na cena do crime. A policial refere-se a Sherlock 

como uma aberração e aconselha John a ficar longe dele. Essa é uma informação dada também 

à audiência que, na visão de Card (1999), interessa-se por algo que lhe seja diferente. 

                                                             
7 [...]he is well up in anatomy, and he is a first-class chemist; but, as far as I know, he has never taken any 

systematic medical classes. His studies are very desultory and eccentric, but he has amassed a lot of out-of-the-

way knowledge which would astonish his professor (DOYLE, 2012, p. 7). 
8 But here we are, and you must form your own impressions about him (DOYLE, 2012, p. 7). 
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4.3 Estereótipo 

 

Acerca do estereótipo, Sherlock Holmes é o único detetive consultor do mundo e tem 

poderes de observação que não são comuns a todas as pessoas. Além disso, ele se relaciona 

com as pessoas de uma forma diferente daquilo que é considerado normal.  

As reações de Holmes também são inesperadas. Ao ouvir falar de um assassinato 

misterioso, ao invés de se mostrar triste, o personagem exulta. No episódio da série televisiva, 

ao ser requisitado para ajudar no caso dos assassinatos em série, essa alegria é expressa, além 

da interpretação do ator, por meio da trilha sonora e do movimento da câmera ao redor da sala 

em direção contrária ao movimento giratório do detetive. 

 

4.4 Hábitos 

 

Outra forma de se conhecer um personagem é através da observação de seus hábitos. 

Sobre esse aspecto, é John que relata na obra adaptada:  

 

Seu jeito era quieto e seus hábitos eram regulares. Era raro para ele estar 

acordado depois das dez da noite e ele sempre havia tomado café e saído antes 

que eu levantasse da cama de manhã. Algumas vezes ele passava o dia no 

laboratório de química, outras na sala de dissecação, e raramente em longas 

caminhadas [...]. Nada podia superar sua energia quando ele era impelido pelo 

espírito do trabalho. Mas, de vez em quando, algo vinha sobre ele e por dias e 

dias, ele ficava no sofá da sala, raramente dizia uma palavra ou movia um 

músculo da manhã até a noite (DOYLE, 2012, p. 11).9 

 

Alguns desses hábitos podem ser percebidos no decorrer dos episódios da série, mas não 

particularmente no episódio em análise. O que se tem sobre seus hábitos é o que ele mesmo 

revela quando conhece John: que às vezes passa dias sem falar e que gosta de tocar violino. Em 

Um Estudo em Vermelho, há um diálogo semelhante, mas Sherlock inclui outros hábitos como 

o uso de tabaco. Ainda no tocante aos hábitos, vale ressaltar o comportamento do detetive na 

cena do crime. Na obra de Doyle, é dito que ele é meticuloso, fazendo observação detalhada da 

                                                             
9 He was quiet in his ways, and his habits were regular. It was rare for him to be up after ten at night, and he had 

invariably breakfasted and gone out before I rose in the morning. Sometimes he spent his day at the chemical 

laboratory, sometimes in the dissecting-rooms, and occasionally in long walks, [...]. Nothing could exceed his 

energy when the working fit was upon him; but now and again a reaction would seize him, and for days on end he 

would lie upon the sofa in the sitting-room, hardly uttering a word or moving a muscle from morning to night. 

(DOYLE, 2012, p. 11). 
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cena do crime e da vítima. Analisamos um exemplo na próxima subseção, por estar conectado 

às habilidades do personagem. 

 

4.5 Habilidades 

 

Sherlock tem habilidades extraordinárias, seu poder de dedução é, talvez, a mais 

importante delas. Quando o personagem deduz algo no seriado, é tocado um leitmotiv 

específico, a expressão facial do ator denota concentração e há, quase sempre, uma 

movimentação de plano médio ou americano para o primeiro plano. Assim, o espectador 

percebe o que vai acontecer e se concentra na explicação dada por Holmes, quando seu rosto é 

exibido de forma mais proeminente na tela.  

Na adaptação, o processo de dedução de Holmes é também representado através de texto 

na tela, que ajuda o espectador a acompanhar esse processo, como apresentado na figura 2. 

Nessa cena, Sherlock chega ao local do crime e observa a vítima. Ele percebe que ela havia 

escrito a palavra “rache” com as unhas no chão antes de morrer, toca seu casaco e percebe que 

está molhado, porém toca seu guarda-chuva e percebe que está seco. A partir dessas e outras 

evidências, conclui de onde a mulher era, após pesquisar na internet sobre o clima nos locais 

próximos a Londres no dia anterior. 

Figura 2: Sherlock na cena do crime 

 
Fonte: A STUDY..., 2010. 
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No entanto, Holmes possui outras aptidões e, na obra escrita, elas são explicitamente 

listadas por John: “[...] 3. Astronomia. – Zero. [...] 5. Botânica. Variável. [...] 6. Geologia. 

Prático, mas limitado. Diferencia solos ao olhar. [...] 7. Química. – Profundo. 8. Anatomia. – 

Exato, mas pouco sistemático. 9. Literatura sensacionalista. – Imenso. [...] 10. Toca violino 

bem.” (DOYLE, 2012, p. 13)10 

 

4.6 Aparência física 

 

Com relação à aparência, no romance, Sherlock é descrito da seguinte forma: “tinha 

mais de 1,80 de altura e era tão magro que parecia ser ainda mais alto. Seus olhos eram agudos 

e penetrantes, [...]; seu nariz fino parecia o bico de um falcão, o que dava às suas feições um ar 

de vigilância e decisão. Seu queixo era proeminente e quadrado [...]” (DOYLE, 2012, p. 11 – 

12).11
 

Na série da BBC, o personagem é interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch que 

possui algumas dessas características como, por exemplo, ser alto e magro. Além disso, sua 

interpretação dá ao personagem o “ar de vigilância e decisão” (DOYLE, 2012, p. 12), 

mencionado no romance. Ademais, o figurino sempre em tons sóbrios faz com que Holmes 

carregue uma imagem mais séria de alguém que preza pelo profissionalismo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adaptação de obras literárias para a tela tem ocorrido desde o início das produções 

fílmicas. Muitas análises de adaptações, ao longo das décadas, porém, associavam, de modo 

depreciativo, o termo adaptação a um processo que “distorce” o literário. Teóricos 

contemporâneos da adaptação, como Linda Hutcheon, todavia, reconhecem a adaptação em seu 

caráter artístico e criador. 

Neste trabalho, analisamos como Sherlock Holmes foi introduzido ao mundo por seu 

criador, Conan Doyle, em Um Estudo em Vermelho e como foi realizada a adaptação desse 

personagem para sua reapresentação ao mundo do século XXI através da série televisiva 

Sherlock. Mantendo a excentricidade que lhe é peculiar, o Sherlock de 2010 usa a internet para 

                                                             
10 [...] 3. Astronomy.—Nil. [...] 5. Botany.—Variable. [...] 6. Geology.—Practical, but limited. Tells at a glance 

different soils from each other. [...] 7. Chemistry.—Profound. 8. Anatomy.—Accurate, but unsystematic. 9. 

Sensational Literature.—Immense. [...] 10. Plays the violin well. (DOYLE, 2012, p. 13). 
11 [...] he was rather over six feet, and so excessively lean that he seemed to be considerably taller. His eyes were 

sharp and piercing [...]; and his thin, hawk-like nose gave his whole expression an air of alertness and decision. 

His chin, too, had the prominence and squareness [...]. (DOYLE, 2012, p. 11 - 12). 
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ajudar a resolver seus casos, mas não abriu mão da lupa e nem mesmo do chapéu que se 

tornaram característicos do personagem. Não podendo usar o charuto na Londres 

contemporânea, Holmes utiliza-se de adesivos de nicotina. Assim, tendo em vista que o tradutor 

é um leitor por excelência, a equipe responsável por traduzir a obra do papel para a tela, trouxe 

para os seus espectadores uma nova leitura de Sherlock Holmes com características próprias. 

Neste estudo, percebeu-se que o personagem é descrito através das seguintes estratégias, 

de acordo com Card (1999): apresentação daquilo que o personagem é, o que o ele faz; 

discussão sobre a reputação do personagem antes mesmo que ele entre em cena; o uso de 

estereótipos; apresentação dos hábitos e habilidades do personagem e suas características 

físicas. Foram feitas, também, considerações com relação aos aspectos cinematográficos usados 

em algumas cenas e que são relevantes à apresentação do personagem em estudo, como, por 

exemplo, o movimento de câmera e leitmotif usados em momentos específicos da narrativa com 

vistas a expressar um sentido particular, como é o caso de preparar o espectador para uma cena 

de dedução. 

Uma possibilidade de trabalho futuro é a análise de John Watson enquanto narrador da 

obra escrita e personagem com o qual o espectador se identifica na adaptação. Outra 

possibilidade é um estudo das características presentes nas duas obras com relação às diferenças 

temporais – o uso da tecnologia na adaptação, por exemplo – e à diversidade da audiência – os 

aspectos a serem considerados para que adaptação seja atrativa para um público do século XXI.  

Trabalhos nesse sentido podem auxiliar os leitores e espectadores a deixar de lado as 

comparações entre as obras produzidas para cada meio, tendo como consequência a apreciação 

das características de cada obra artística e atribuição do seu devido valor enquanto obra 

adaptada e adaptação. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho integra uma pesquisa em andamento e tem como tema central a tradução 

intersemiótica dos contos O gato preto (1843) e O barril de Amontillado (1846), de Edgar Allan Poe, 

para a série televisiva brasileira Contos do Edgar (2013), em especial para o episódio Lenora. Aborda, 

simultaneamente, os estudos de adaptação fílmica e os diferentes conceitos de tradução, evidenciando a 

tradução intersemiótica. Utiliza, como base para os estudos tradutórios, teóricos como Arrojo (2003) e 

Rodrigues (2000), e, como fundamento da análise da adaptação, os estudos de autores como Hutcheon 

(2013) e Stam (2000). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa de caráter analítico-descritivo, 

e se volta para a análise de como o episódio Lenora reconstrói no contexto brasileiro contemporâneo os 

aspectos góticos que caracterizam os dois contos de Poe. O estudo permitirá não apenas analisar a 

adaptação como forma que deriva de um texto produzido anteriormente, ressaltando as reescrituras que 

ocorrem nesse processo, mas também considerará os elementos que não têm relação com os contos, mas 

que têm grande influência sobre os filmes, como questões ligadas à própria cultura de chegada (Brasil 

do século XXI) e ao desenvolvimento da tradução como obra autônoma e dotada de ideologia. Nesse 

sentido, a pesquisa busca auxiliar o trabalho da crítica literária e cinematográfica, carente de estudos 

acadêmicos sobre o gótico e principalmente sobre as adaptações das obras góticas. 

 

Palavras-chave: Poe. Literatura. Televisão. Adaptação. Tradução. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que as produções audiovisuais são artes heterogêneas e, como tal, abrangem 

características básicas de outros sistemas. Por exemplo, possuem a plasticidade e a noção de 

quadro (enquadramento) da pintura; o movimento e o ritmo de música e dança; o estilo 

dramático, a noção de encenação, de cenário e de representação do teatro; e o estilo narrativo, 

incluindo conflito, trama e montagem, das obras literárias. Comparando um texto literário com 

uma produção audiovisual, aparentemente, há um abismo que separa estas duas esferas, cada 

um com seu sistema de signos e seus códigos específicos. Porém, Santaella (2005, p. 27) mostra 

que, enquanto nos currículos escolares e universitários, por exemplo, os dois sistemas são 

colocados em campos estanques e continuam sendo estudados separadamente, as trocas, 

migrações e intercursos entre as diversas linguagens são densos e complexos. Para a autora, 

costuma-se confundir linguagem com o canal que a veicula, e voltar acentuada atenção para o 

meio veiculador das linguagens. Contrariando tal visão, Santaella (2005, p. 27) coloca que, 



 

 

embora o meio pelo qual determinada linguagem é veiculada seja relevante para se 

compreender a produção, transmissão e recepção de suas mensagens, deve-se levar em 

consideração as trocas de recursos entre as linguagens e seus processos sígnicos. 

Dessa forma, análises envolvendo, por exemplo, traduções para a televisão ou cinema 

de obras literárias devem ter como base a relação entre as linguagens envolvidas, suas 

peculiaridades e como estas se relacionam na construção dos significados da obra estudada. 

Além disso, tais pesquisas não podem negar as diversas maneiras como uma obra literária é 

reescrita fora de seu sistema, de forma a assumir um novo lugar em seu novo sistema. A crítica, 

a historiografia, o ensino, a antologia e a tradução cinematográfica são exemplos de “refrações” 

(LEFEVERE, 1992), que representam o original para aquelas pessoas que não tiveram acesso 

à literatura como foi escrita primeiramente. 

No século XXI, percebeu-se um crescimento na quantidade de trabalhos que buscam 

fugir de análises unilaterais entre cinema e literatura e de investigações que priorizam os 

cânones literários. Muitos estudos passaram a incluir outras formas de adaptação, envolvendo 

produções televisivas, musicais, videogames e a relação entre filmes, e a associar a adaptação 

fílmica a concepções de tradução que evitam o caráter prescritivo e que valorizam o papel dos 

tradutores (diretores, produtores, intérpretes) enquanto agentes importantes no processo. 

Como corpus do presente trabalho, o gótico de Edgar Allan Poe nos contos O gato preto 

(1843) e O barril de Amontillado (1846) ganhou sua adaptação no episódio Lenora da série 

televisiva Contos do Edgar (2013), dirigida por Pedro Morelli. A série traz consigo as 

características marcantes das escrituras de horror de Poe, utilizando-se das técnicas tradutórias 

para transmitir às produções audiovisuais os signos advindos do conto, além de contextualizar 

as estórias no cotidiano do Brasil do século XXI. A prática de tradução da literatura para as 

telas vem acompanhando o cinema desde o seu surgimento e, com o desenvolvimento 

tecnológico e a relação entre as artes na contemporaneidade, tem ganhando cada vez mais 

evidência. É incontestável a relevância dessa prática e de seus estudos no contexto atual, no 

entanto, apesar de sua importância, é um assunto que apresenta escassez de estudos científicos, 

principalmente quando relacionado aos estudos da tradução de obras do gênero gótico. Elas são 

frequentemente adaptadas para a televisão, mas não há muitas análises e críticas embasadas, 

sendo tratadas de forma bastante superficial e a partir de ideais logocêntricos ou prescritivos. 

A pesquisa, que tem como intuito analisar a tradução dos contos de Poe, O gato preto 

(1843) e O barril de Amontillado (1846), para o episódio Lenora da série de TV Contos do 

Edgar (2013), abordou em suas primeiras etapas os estudos tradutórios, levantando discussões 

acerca de bibliografias referentes ao tópico trabalhado, aprofundando-se nos aspectos da 



 

 

tradução e adaptação. Já em sua segunda etapa voltou-se para os estudos do gótico, debatendo 

sobre estudiosos como Lovecraft (2008) e Anne Williams (1995), com o intuito de adquirir 

embasamento teórico sobre o assunto abordado.  

O projeto de pesquisa, em sua terceira fase, trabalhará com análises, a partir das quais 

serão levados em conta os aspectos do gótico empregados por Poe nos contos acima referidos, 

e, através dessas análises, pretende-se discutir acerca de como o episódio adaptado traduz as 

particularidades do gênero apresentado. Também procurará apontar e discutir as estratégias e 

recursos que foram utilizados para se traduzir a obra para o contexto brasileiro contemporâneo, 

mais especificamente no âmbito urbano e suburbano de São Paulo. Além disso, buscará 

contribuir significativamente para os estudos da literatura e do cinema/televisão, auxiliando a 

crítica cinematográfica e os teóricos que abordam tais temas, bem como leitores e espectadores 

em geral, para que sejam compreendidas as traduções entre literatura e cinema/televisão. 

Na quarta fase, o objetivo será analisar o episódio que traduz os contos, analisando as 

estratégias utilizadas para adaptar o gótico de um âmbito midiático para outro. Após serem 

feitas as análises, será realizado um seminário para socialização dos resultados da pesquisa 

entre os membros do GET (Grupo de Estudos da Tradução), divulgando as conclusões do 

trabalho e a sua importância para o grupo de pesquisa. Além da apresentação em grupo de 

estudos, os resultados serão apresentados em eventos acadêmico-científicos/publicação em 

revista, livro e/ou anais de congressos. 

O artigo abordará, primeiramente, os estudos de adaptação fílmica, trazendo trabalhos 

de teóricos que se voltam para os estudos de tradução como Jakobson (1991), Arrojo (2003) e 

Rodrigues (2000). Apresenta a base semiótica para as análises das traduções do gótico literário 

para a televisão, a partir de teóricos como Plaza (2001), e ainda traz uma revisão bibliográfica 

de estudiosos que têm seus trabalhos concentrados na área de adaptação fílmica como Stam 

(2000) e Hutcheon (2013). Em seguida, tratará da literatura gótica analisando seus aspectos 

particulares, tendo como embasamento os estudos de autores como Lovecraft (2008) e Anne 

Williams (1995). 

 

2 ADAPTAÇÃO FÍLMICA ENQUANTO TRADUÇÃO 

 

A supervalorização das artes literárias em detrimento das artes mais novas influencia no 

julgamento crítico de filmes e adaptações fílmicas, tendo um caráter elitista e preconceituoso. 

De tal forma, essa valorização gera uma certa intolerância às adaptações que, por muitas vezes, 

são vistas como “cópias malfeitas” por não seguirem “à risca” o texto supostamente original. 



 

 

Contudo, tal idealização da literatura como algo originário, sagrado e intocável pode ser 

desmistificada ao atentarmos para a falta de origem palpável dos sentidos e para a 

impossibilidade de equivalência ou de fidelidade em tradução. Além disso, todo processo 

tradutório envolve a interpretação de signos, o que implica na reescrita de sentidos em 

diferentes manifestações artísticas (e em signos de naturezas diversas), em diferentes contextos 

socioculturais, em processos que envolvem outros autores. 

 

3 BREVE PANORAMA HISTÓRICO DOS ESTUDOS DE TRADUÇÃO 

 

Seguindo padrões estruturalistas, as Teorias Linguísticas da Tradução eram 

fundamentadas por teóricos como John Catford (1980) e Eugene Nida (1982), defendendo 

aspectos como a originalidade e essência do texto. Nessa concepção de tradução, Catford 

desconsiderava, nos processos tradutórios, questões culturais da língua de chegada, o papel do 

agente tradutor e fatores como o espaço e o tempo. Apesar de seguir a mesma linha de 

pensamento ao que diz respeito à equivalência, Nida, que abordava as traduções bíblicas, levava 

em conta os aspectos culturais, preocupando-se com fatores relacionados à ambiguidade e à 

recepção de textos pela língua de chegada. 

O funcionalismo, descartando os ideais estruturalistas de Saussure, firmava-se em 

perspectivas voltadas para o contexto e intenção do emissor. A tradução, que antes era 

delimitada a um sistema que procurava transmitir textos tal qual foram escritos em sua língua 

originária, passava a ser considerada como uma atividade de comunicação, atendendo aos 

interesses do autor e do leitor-final. Segundo Reiss e Vermeer (1996), o processo de tradução 

passava agora a ter um propósito, o skopos. Por meio desse proposito a tradução era validada, 

a equivalência ou fidelidade não era o objetivo mais proeminente. O texto deveria cumprir a 

sua função por meio da tradução, tendo como foco os intentos do leitor-final. 

Nos estudos descritivos, a tradução era apontada como parte integrante do sistema 

literário de um país. Even-Zohar apresenta a interação dinâmica e os processos de transferência 

na teoria dos polissistemas, baseando-se na noção de que os valores de signos de um 

determinado sistema se davam por meio de seus opostos. “Em outras palavras, o termo “poli-

sistemas” ressalta a ideia de uma multiplicidade de relações na heterogeneidade da cultura” 

(VIEIRA, 1996ª, p. 125), dessa forma, obtém-se que os aspectos culturais e sociais da língua 

de chegada interfeririam nas decisões dos tradutores, impondo os princípios estéticos a serem 

seguidos. 



 

 

Após os estudos descritivos da tradução, as teorias transitavam por uma corrente 

ideológica, apresentando ideias de especialistas como Lefevere, um importante teórico 

culturalista que colaborou significativamente para os estudos de tradução e desconstrução da 

ideia de equivalência entre as obras, utilizando-se de embasamentos que tratavam as teorias das 

refrações e da tradução como reescrita. Ao romper com o princípio de equivalência, Lefevere 

sustentava a ideia de que, em uma tradução para contextos ou sistemas diferentes, como ele 

costumava caracterizar, poderiam e deveriam ser alterados para serem inseridos no sistema 

receptor, podendo adequar-se ou não às suas ideologias. A teoria das refrações, assim 

denominada por romper com “a visão da literatura como reflexo ou da tradução como 

representação especular do original” (apud VIEIRA, 1996b, p. 139), aborda as traduções como 

refrações que permitem expandir o auditório que possui conhecimento sobre um texto 

“originário” através de mudanças tradutórias, pois, segundo Lefevere (1982, p. 17) “É através 

das refrações que um texto se estabelece dentro de um sistema; é através da combinação de 

tradução e refrações críticas [...] que uma obra literária produzida fora de um sistema assume 

seu lugar no novo sistema; [...]” isto é, é através das traduções que uma obra consegue atingir 

um outro sistema e manter-se viva. Embora seus estudos tenham sido de grande relevância, 

Lefevere falhou ao voltar-se mais para fatores como “[...] condições sociais e formais da 

interpretação; o público alvo e as condições de reescrita [...]” (VIEIRA, 1996b, p. 148) 

desconsiderando a função do leitor e de seus processos mentais na atividade de interpretação.  

Levando em consideração a importância dos estudos que foram mencionados 

anteriormente, podemos citar também as questões abordadas por Jacques Derrida, como a 

tradução e a diferença. Com base em suas perspectivas pós-modernistas, este teórico insere aos 

estudos da tradução o conceito de alteridade, rompendo, também, com a noção de equivalência 

e do logocentrismo defendido por Saussure. O logocentrismo defendia a fala como uma 

atividade mais próxima da essência por mediar diretamente o pensamento, enquanto Derrida 

utilizava-se dessas concepções para fundamentar suas ideias a respeito do logos e da escrita, 

considerando uma tão natural quanto a outra por se tratar de atividades igualmente mediadas, 

segundo ele: “Se os signos são convencionais e arbitrários, nem os falados, nem os escritos 

podem ser “naturais”, pois, o “próprio do signo” é não ser imagem” (DERRIDA, 1972, p. 35), 

logo, tem-se que a escrita é uma possibilidade da fala e dessa forma todos os signos conversam 

entre si em um sistema diferencial. A partir dessa perspectiva, Derrida apresenta o conceito de 

“diferência” que, como afirmava Rodrigues (2000, p. 198), “[...] não é presença, pois em um 

sistema em que os signos se referem apenas a outros signos, há um infinito processo de 

adiamentos e remissões, nunca há o encontro de uma presença exterior à linguagem”. Enquanto 



 

 

o logocentrismo acreditava que o significado estava disposto na palavra e encontrava-se em si 

mesmo, Derrida explicava a inexistência de um significado transcendental, que não carregaria 

o significado em si, mas que se constituiria a partir do sistema, da sociedade e dos leitores, 

apresentando-se no mundo exterior. Como defendia Arrojo (2003, p. 70): 

 

O projeto logocêntrico está fadado à frustração e ao insucesso pois ignora a 

temporalidade, a finitude e a mortalidade de todos os empreendimentos 

humanos e trata categorias inevitavelmente marcadas pelo tempo e produzidas 

por sujeitos sempre situados em algum contexto sócio-cultural como 

instâncias “divinas”, acima de qualquer perspectiva ou interesse subjetivo. 

 

Passando pela desconstrução de Derrida e aludindo aos estudos de Jakobson (1995), 

teórico que contribuiu substancialmente para os estudos da teoria de tradução. Jakobson 

permitiu que se tratasse a tradução de forma mais abrangente. O teórico definiu três tipos de 

tradução: a tradução intralingual, a interlingual e a intersemiótica. Segundo Jakobson (1995, p. 

64) o signo verbal pode “[...] ser traduzido em outros signos da mesma língua, em outra língua, 

ou em outro sistema de símbolos não-verbais.” Ainda que seu viés ideológico fosse baseado em 

concepções essencialistas, Jakobson foi um dos primeiros teóricos a entender a tradução como 

algo que transmutasse de um meio verbal para não-verbal. A partir desse ponto de vista, 

puderam ser estudadas novas teorias que abordassem a tradução intersemiótica considerada 

como tradução de um sistema de signos para outro, independentemente de serem sistemas 

verbais ou não. Como estabeleceu Plaza (2001, p. 14), a tradução intersemiótica se configura 

como:  

 

[...] prática crítico-criativa na historicidade dos meios de produção e re-

produção, como leitura, como metacriação, como ação sobre estruturas 

eventos, como diálogo de signos, como síntese e reescritura da história. Quer 

dizer: como pensamento em signos, como trânsito dos sentidos, como 

transcriação de formas na historicidade”. 

 

Para Plaza (2001, p. 18), “todo pensamento é tradução de outro pensamento, pois 

qualquer pensamento requer ter havido outro pensamento para o qual ele funciona como 

interpretante”. Ao defender a significação das coisas através das traduções do pensamento, não 

de forma intuitiva, mas sim por meio de conhecimentos anteriores que seriam evocados a partir 

do contato do interpretante com o significado, Plaza abre espaço para a abordagem e 

desconstrução de preconceitos referentes à tradução intersemiótica, pois se até mesmo os 

pensamentos estão numa cadeia infinita de derivações, também estarão todas as artes. Desse 

modo, se todas as ideias advêm de ideais anteriores, derivam de obras passadas em uma 



 

 

interação sincrônica, como defendia Jakobson, sendo nada mais do que a transposição das 

produções através do espaço, quer seja as revivendo, fazendo modificações ou incluindo-as na 

sociedade contemporânea e as tornando sempre presentes, torna-se um desafio inatingível 

encontrar algo que não seja proveniente de pensamentos já existentes. 

 

3.1 Os estudos da adaptação fílmica 

 

Seguindo os pensamentos de Robert Stam (2000), teórico contemporâneo, quando nos 

referimos à ideia de fidelidade em uma adaptação fílmica, estamos tratando mais dos nossos 

sentimentos em relação à obra adaptada do que tendo uma visão crítica sobre o tema em questão, 

pondo nossos interesses, nossas interpretações e aquilo que consideramos ser essencial da obra 

acima de qualquer julgamento, de fato, crítico. Ao teorizar os estudos da adaptação, Stam 

desconsidera a noção de fidelidade devido às múltiplas interpretações que podem advir de um 

texto e a personificação daquilo que era apenas virtual e imaginário, ele também considera o 

termo “tradução” como mais adequado para se tratar de adaptações, por apresentar uma nova 

perspectiva com “perdas e ganhos” de uma mídia para outra. Stam empenha-se em desconstruir 

os preconceitos acerca das adaptações, consideradas como uma arte inferior por se tratar de 

algo que deriva da literatura, argumentando que as esfera midiáticas possuem seus próprios 

aspectos particulares e transmitem materiais de formas divergentes, tornando-se impossível que 

haja a suposta fidelidade e que também não é desejada na produção das adaptações. 

Linda Hutcheon (2006), em uma perspectiva pós-moderna, procurou não só desconstruir 

a concepção de fidelidade, mas também teorizar a adaptação de modo geral, inserindo em seus 

estudos temas como intertextualidade e intersemiose. Ao questionar sobre adaptação, Hutcheon 

a classifica como produto e produção. Como produto se configura como um palimpsesto, uma 

obra como tradução de outra. E como produção, uma atividade que requer leitura, interpretação 

e reinvenção. Defendendo que, tanto um como o outro não existem no vácuo e é preciso levar 

em conta o seu contexto, Hutcheon desenvolveu suas teorias acerca dos diálogos entre as 

produções e o contexto social, evidenciando as marcas de um texto precedente em um novo 

texto e, por meio dessa intertextualidade, abordava as conversações entre signos diferentes, a 

intersemiose. Ela ainda aborda os meios de interação: contar, mostrar e interagir. “Contar” seria 

utilizar dos meios verbais para construir a narrativa através da literatura trabalhada, “mostrar” 

corresponderia às imagens, como o cinema e o 609ingu game e “interagir” diria respeito à 

participação do auditório nos meios midiáticos correspondentes. Hutcheon também levantou 

questões em seus estudos como: quais são as formas de adaptação, quem adapta, por que 



 

 

adaptar, como adaptar e quando e onde adaptar, levando em conta a audiência, os adaptadores 

e o contexto. Ainda configurou em suas ideias o que não seria adaptações, aquelas produções 

que aludiriam outras em seu enredo, mas que não se constituiriam como adaptação.  

 

4 A LITERATURA GÓTICA 

 

“A emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais 

antiga de medo é o medo do desconhecido” (LOVECRAFT, 2008, p. 1). São as palavras 

escolhidas por Lovecraft para dar início à sua explicação sobre o gótico e a literatura baseada 

no horror cósmico. Ele explica que o medo pelo desconhecido tem acompanhado o homem 

desde o início dos tempos e, mesmo que não se configurassem como literatura, já existiam 

conceitos de magia e do sobrenatural. Essa literatura, que tem como característica principal 

causar sensações de horror e assombro, afetando o psicológico do leitor, passou por um longo 

percurso desde o folclore até o romance para se estabelecer como a conhecemos. 

A história de horror literária se inicia com a obra Castelo de Otranto (1764) de Horace 

Walpole, a qual Lovecraft julga medíocre. É indiscutível a relevância e impacto que as histórias 

de Walpole tiveram em sua época, desencadeando um novo cenário onde o fantástico passava 

a ser abordado, possibilitando o desenvolvimento de uma escola gótica e, com isso, o 

surgimento de autores significativos do horror, assim como também ocorreu como a literatura 

de Edgar Allan Poe. 

Para Lovecraft (2003), uma parte substancial da literatura de Poe pode ser considerada 

gótica ou terror sobrenatural em seu sentido mais agudo, e confere ao autor um lugar entre os 

grandes nomes e fundadores do gótico. E a literatura gótica se caracteriza, acima de tudo, por 

ser envolta em “[...] uma certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de forças externas 

desconhecidas [...] (LOVECRAFT, 2008, p. 17). Diferentemente das obras cujos toques do 

sobrenatural são dados em momentos isolados, as obras góticas provocam no leitor um grande 

senso de pavor e o põem em contato com esferas do desconhecido. Diversas obras góticas têm 

sido adaptadas para o cinema e a televisão, corroborando a constante migração e intercurso das 

linguagens em que vivemos. Entretanto, tais produções audiovisuais são frequentemente 

avaliadas por críticos de forma superficial, partindo exclusivamente de análises literárias e da 

versão que gostariam de ver na tela. Além disso, suas críticas aos filmes, em geral, não 

apresentam qualquer base teórica, isto é, não partem de estudos sistematizados sobre a 

constituição do gótico enquanto estilo literário ou cinematográfico. Muitas análises de filmes 



 

 

adaptados da literatura ainda são fundamentadas em noções equivocadas sobre adaptação, 

disseminando a ideia de que o filme sempre será uma versão deformada da obra escrita. 

Exercendo uma enorme influência na literatura mundial até a atualidade, Poe tem se 

aproximado recentemente do público brasileiro graças à adaptação de seus contos para a série 

televisiva Contos de Edgar (2013), produzida por Fernando Meirelles, dirigida por Pedro 

Morelli e transmitida pela FOX. O desafio da produção foi reescrever o texto do Poe do século 

XIX, parte do romantismo americano, mais especificamente o romantismo negro (Dark 

Romanticism), com todas as suas especificidades, para o contexto brasileiro, mais 

especificamente a realidade da São Paulo do século XXI. Destacam-se os aspectos que 

constituem a cultura de chegada das produções fílmicas, mais especificamente elementos 

relacionados ao universo urbano e suburbano da São Paulo do século XXI, e sua influência no 

estabelecimento e na criação de sentidos dentro do universo de terror.  

A pesquisa descrita no presente projeto visa dar continuidade à análise da série, com o 

episódio Lenora, tradução dos contos O gato preto e O barril de Amontillado. O estudo 

permitirá não apenas analisar a adaptação como forma que deriva de um texto produzido 

anteriormente, ressaltando as reescrituras que ocorrem nesse processo, mas também considerará 

os elementos que não têm relação com os contos, mas que têm grande influência sobre os filmes, 

como questões ligadas à própria cultura de chegada (Brasil do século XXI) e ao 

desenvolvimento da tradução como obra autônoma e dotada de ideologia. Nesse sentido, a 

pesquisa buscará auxiliar o trabalho da crítica literária e cinematográfica, carente de estudos 

acadêmicos sobre o gótico e principalmente sobre as adaptações das obras góticas. 
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RESUMO 

 
Os casos de xenofobia manifestados por internautas na rede têm tomado cada vez mais direcionamento 

aos nordestinos. Assim, o objetivo principal visa analisar os argumentos linguísticos utilizados por 

internautas em postagens retiradas das redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, que expressam 

preconceito contra o povo nordestino. Este artigo fundamenta-se na Teoria da Argumentação na Língua 

(TAL), criada inicialmente por Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre e seus colaboradores, que 

enxerga no próprio sistema linguístico uma força argumentativa capaz de significar, isto é, o sentido 

está construído na língua. Para tanto, embasamos nosso trabalho nos estudos traçados, primeiramente, 

por Mosca (2004) e Ribeiro (2009), para tecermos considerações sobre a argumentação e a Retórica e, 

especialmente, por Espíndola (1998), Niederauer (2016) e Silva e Espindola (2004) para tratarmos sobre 

a TAL, teoria norteadora deste trabalho. A metodologia adotada é do tipo qualitativa-interpretativa. 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa ocorre na interpretação da argumentatividade presente nas 

mensagens publicadas nas redes sociais, escolhidas aleatoriamente no Twitter, Instagram e Facebook. 

Para tanto, foram selecionados três corpora que expressam em suas construções linguísticas preconceito 

para com os nordestinos. Os resultados preliminares apontam para a identificação do caráter 

imanentemente argumentativo da língua aliado aos aspectos sócio-pragmáticos em que as interações 

ocorrem. As discussões sobre a argumentação desde a Retórica aristotélica até a mais Nova Retórica e, 

especificamente, sobre Teoria da Argumentação na Língua (TAL) contribuem para a análise e 

compreensão do sentido construído, argumentativamente, nas postagens selecionadas para análise.  

 

Palavras-chave: Redes sociais. Preconceito. Argumentação. Teoria da Argumentação na língua. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano, ao utilizar a linguagem para manter contato com as pessoas, constrói 

informações sobre um determinado assunto, daí a importância de utilizar a língua para 

argumentar. Assim, a argumentação está presente nas relações que gerenciamos com as pessoas 

que nos cercam diariamente. Saber argumentar é, antes de tudo, saber integrar-se ao mundo do 

outro. Quando falamos ou escrevemos desejamos alcançar o nosso propósito comunicativo. 

A habilidade linguística permite ao falante integrar-se socialmente no mundo, uma vez 

que é por meio desta que o ser humano se comunica, defende seu ponto de vista e tem acesso à 

informação. No entanto, vale destacar que a comunicação não transmite informações por si só, 

mas sim, com a finalidade de produzir e defender uma tese. 
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Na sociedade contemporânea, a capacidade de comunicar e interagir à distância, seja na 

escrita ou na oralidade, tem como principal veículo as redes sociais. Com isto, as pessoas 

ocupam grande parte de seu tempo publicando, comentando e compartilhando postagens 

relacionadas ao que cada um acredita sobre as mais diversas realidades. Vale destacar que, esse 

espaço que as pessoas têm de expressar o que pensam e acreditam, por vezes, torna-se uma 

forma de ofender um alvo em suas publicações. 

Sendo assim, reconhecemos a especial importância de entendermos e conhecermos cada 

vez mais a área da argumentação. Por isso, neste trabalho, tendo em vista que a argumentação 

tem ocupado lugar de destaque em vários estudos, desde a Retórica aristotélica até a mais Nova 

Retórica e, especificamente, com os precursores da Teoria da Argumentação na Língua (TAL), 

como Oswald Ducrot e colaboradores, temos o objetivo de analisar os argumentos linguísticos 

utilizados por internautas em postagens preconceituosas. 

A análise a que se propõe este artigo apresenta subsídios da abordagem qualitativa-

interpretativa. Nesse sentido, a metodologia qualitativa ocorre na interpretação da 

argumentatividade presente nas mensagens publicadas nas redes sociais, escolhidas 

aleatoriamente no Twitter, Instagram e Facebook. Para tanto, selecionamos três corpora que 

expressam em suas construções linguísticas preconceito para com os nordestinos.  

Para o desenvolvimento deste trabalho lançamos aos recortes retirados das redes sociais 

um olhar pautado na TAL, que, diferentemente do que afirmam os teóricos da Retórica para o 

quais a argumentação se encontra na organização do discurso, considera que “[...] a 

argumentação é elemento essencial para a apreensão do sentido do enunciado, que o sentido do 

enunciado é argumentativo, construído a partir da língua” (SILVA; ESPINDOLA, 2004, p. 22). 

Isto significa que a argumentação se dá pelas escolhas linguísticas, isto é, a argumentação está 

na língua. Ademais, apresentamos os conceitos que fundamentam este trabalho, com base nas 

teorias elencadas, a análise das postagens e, por último, tecemos as considerações finais que 

pudemos obter no desenvolvimento desta pesquisa. 

 

2 ARGUMENTAÇÃO E RETÓRICA 

 

Desde a Antiguidade a argumentação vem sendo alvo de estudos, a começar pela 

Retórica Clássica e até os dias de hoje, por diversas áreas do conhecimento, especialmente pela 

Linguística. Essa tendência direcionou um grande avanço para o desenvolvimento dos estudos 

da Teoria da Argumentação, a partir de uma visão da língua, na qual a argumentação, enquanto 

ato persuasivo, desempenha um papel fundamental na atividade comunicativa.  
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Na Retórica Clássica a argumentação apresenta-se, segundo Ribeiro (2009, p. 23), como 

“uma técnica pedagógica para dar condições às pessoas de acessarem um conhecimento 

estabelecido, um procedimento pelo qual se chega a um saber ou ainda a um modo de convencer 

alguém sobre uma verdade ou uma tomada de decisão”. Nesse contexto a argumentação está 

voltada para a lógica, ou seja, centra-se em uma verdade absoluta.  

A linguagem atua, assim, apenas como um instrumento com um único objetivo: 

persuadir o auditório. A noção de auditório, neste caso, representa o destinatário, isto é, para 

quem se direcionam os argumentos. Desse modo, a Retórica é vista como uma técnica de uso 

da linguagem para se expressar bem e alcançar a persuasão. Destacam-se, nesse momento, 

os sofistas, visto que foram os primeiros a desenvolverem estudos voltados para o poder da 

linguagem, tendo em vista a eficácia desta no ato persuasivo. 

Em contrapartida à antiga Retórica (que não se preocupava com a verdade), a Retórica 

Aristotélica surge como a arte de persuadir por meio do raciocínio lógico, isto é, surge uma 

maior preocupação com a verdade, o que possibilitou a construção de provas argumentativas 

para persuadir o outro. Nesse sentido, Ribeiro (2009, p. 24) ressalta: 

 

Nessa perspectiva filosófica, a argumentação só tem validade quando 

consegue a aceitação universal, ou seja, a adesão do auditório. A noção de 

auditório, nesse paradigma, assume um papel fundamental, pois é em função 

dele que a argumentação se concretiza e, no caso da Retórica, ele assumia 

importância maior ainda, uma vez que o objetivo de interesse era a arte da 

oratória, do domínio público através da fala.  

 

Essa proposta reflete a importância da escolha de meios adequados para persuadir, ou 

seja, visa-se, sobretudo, a adesão do auditório (que ganha amplitude), e não mais como a arte 

do bem falar (pregada pelos sofistas), que para ele representava, primeiramente, a arte de 

“enganar”. Dessa forma, Aristóteles não só estabelece um redimensionamento ao devido lugar 

do auditório na esfera da argumentação, como também direciona seus estudos, segundo Ribeiro 

(2009, p. 25), em três gêneros do discurso para efetuar a argumentação, sendo esses: o judiciário 

(defesa ou acusação), o deliberativo (persuadir ou dissuadir) e o epidítico (elogia ou censura). 

Além disso, a Retórica Aristotélica propõe a efetivação da argumentação por meio de 

algumas provas técnicas, sendo elas: ETHOS (construção da imagem do orador), PHATOS 

(emoções expressas pelo auditório) e LOGOS (o próprio discurso). Dentre esses, o Ethos 

apresenta-se como mais representativo, visto que para Aristóteles exerce maior potencialidade 

na atividade argumentativa. Esses termos serviram de ponto de partida para o surgimento da 

Nova Retórica, em meados dos anos 60, a partir da perspectiva de Perelman e Tyteca (1996), 

https://www.infoescola.com/filosofia/sofistas/


 

 

P
ág

in
a6

1
7

 

dos quais a obra, Tratado da argumentação: a nova retórica, tece um novo olhar sobre as 

tendências filosóficas, redirecionando as investigações da teoria argumentativa. Assim, como 

bem afirma Ribeiro (2009, p. 26): 

 

A Nova Retórica preocupa-se com a argumentação do ponto de vista da 

linguagem falada e escrita, embora a ênfase seja dada aos textos escritos. Esta 

abordagem teórica conserva a ideia de auditório, de orador e de discurso, 

elementos responsáveis pelo movimento argumentativo, mas seu objeto de 

estudo é, sobretudo, a estrutura da argumentação [...]. 

 

Segundo Mosca (2004, p. 18) não se pode falar em “morte da Retórica”, já que esta 

permanece viva nos estudos contemporâneos, apenas renovando-se. Assim, a noção de 

auditório defendida pela Retórica Clássica é retomada pela Nova Retórica como fator 

fundamental na construção do ato argumentativo. Pois, “[...] é a relação entre orador e auditório 

que constitui o sentido da argumentação” (RIBEIRO, 2009, p. 27). No entanto, a ideia de 

auditório é ampliada e redimensionada em: auditório Universal – formado pela humanidade –, 

auditório Particular – composto pelo interlocutor a quem se dirigem os argumentos no diálogo 

– e o auditório Individual – representado pelo próprio sujeito que delibera.   

Por essa razão, "[...] a concepção de auditório vista sob a ótica da heterogeneidade, que 

supõe a existência de vários indivíduos, pensando de forma diferente e possivelmente chegando 

também a conclusões diferentes" (RIBEIRO, 2009, p. 27). Essa nova roupagem dada aos 

estudos retóricos opõe-se, portanto, ao raciocínio lógico e concerne à argumentação a 

capacidade de provocar ou aumentar a adesão (convencer ou persuadir) do auditório a quem 

são direcionadas às teses apresentadas. 

Portanto, desde os estudos mais remotos, até os mais contemporâneos, o ato de 

argumentar está presente. Diante disso, a repercussão desses estudos norteou-se para algumas 

teorias específicas que visam tratar a argumentação em duas esferas específicas: a Teoria da 

Argumentação na língua (TAL) e a Teoria da Argumentação no Discurso (TAD). 

Aprofundamos, dentre elas, uma discussão sobre a TAL, pois, como já mencionado, o interesse 

deste trabalho volta-se para esta dimensão teórica, cuja orientação diz que o sistema linguístico 

em si é argumentativo e proporciona um direcionamento argumentativo ao próprio discurso. 

 

3 A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NA LÍNGUA (TAL) 

 

Os estudos que compreendem a TAL se desenvolveram em três fases consecutivas. A 

primeira fase é muito próxima das ideias de signo propostas por Saussure, porém, o signo para 
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a TAL nesta primeira fase “é a frase complexa. O significado de uma frase é definido pelas 

possibilidades de combinação que ela representa com outras frases, constituindo o 

encadeamento argumentativo.” (SILVA; ESPÍNDOLA, 2004, p. 24), assim, os pressupostos 

colocam a relação existente entre o argumento que gera uma conclusão, através da junção das 

palavras. Já na segunda fase, encontraremos esta relação permeada como Silva e Espíndola 

(2004, p. 25) colocam como topos, sendo estes, conectivos que encaminham a passagem do 

sentido das sentenças do argumento em direção à conclusão. Na terceira fase, que também se 

baseia na existência do argumento que se encaminha para a conclusão, surge a ideia de blocos 

semânticos, acarretando as relações paradigmáticas e sintagmáticas para melhor justificar as 

relações das palavras no encadeamento dos enunciados. 

Essa corrente teórica dos estudos semânticos propõe conceitos baseados na 

compreensão dos argumentos contidos na língua, ou seja, a língua como meio pela qual a 

argumentação se materializa e com isso, tem o objetivo de discutir, de convencer, de significar. 

Jean-Claude Anscombre e Oswald Ducrot, os precursores desta corrente de estudos, ao 

compreenderem a língua enquanto sistema de comunicação, reconhecem a argumentação como 

um elemento inerente à língua e, consequentemente, aos sentidos construídos na e pela 

linguagem como sugere Espíndola (1998, p. 13) quando afirma que “os valores argumentativos 

estão presentes na estrutura profunda da significação; ou seja, a língua é fundamentalmente 

argumentativa.”. 

Nessa teoria, torna-se extremamente necessário atentar para a forma que os usuários da 

língua fazem uso das palavras para obterem sucesso na compreensão dos sentidos, pois é na 

relação que as palavras mantêm umas com as outras que se encontra o “encadeamento 

argumentativo”. Discutindo mais abrangentemente, surge, então, a necessidade de se pensar 

que “a noção de relação se encontra nas relações sintagmáticas que definem os encadeamentos 

discursivos. Um único tipo de encadeamento é escolhido: o argumentativo.” (SILVA; 

ESPÍNDOLA, 2004, p. 25), sendo os recursos linguísticos inerentes ao propósito comunicativo 

através do que a TAL trata como topos, que é a relação entre argumento e conclusão existente 

no enunciado, interligados por conectores textuais, servindo de base para o que 

consequentemente, será concebido na TAL como relações paradigmáticas associadas às 

sintagmáticas como explicam Silva e Espíndola (2004, p. 26): 

 

Duas hipóteses são estabelecidas. De acordo com a primeira, o sentido de uma 

palavra num segmento do enunciado não é mais do que sua conexão com o 

segundo segmento. É o eixo sintagmático que fornece o sentido da palavra. 

Pela segunda hipótese, o sentido de uma palavra em um encadeamento é o 
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conjunto das palavras que podem ser colocadas nesse encadeamento no lugar 

dela, sem mudar a argumentação. É desta vez o eixo paradigmático associado 

ao sintagmático. 

 

Fica entendido então, que na TAL, as questões linguísticas são identificadas como 

definidoras do sentido, a escolha e a organização das palavras no enunciado, juntamente com 

as relações que elas estabelecem na sequência, são responsáveis pela construção argumentativa 

das frases que dão continuidade aos enunciados, com isto, Espíndola (1998, p. 32) coloca que: 

 

Em outras palavras, para Anscombre e Ducrot, há presentes, nos sentidos dos 

enunciados, alguns valores semânticos que não podem ser nem deduzidos, 

nem mesmo derivados, de valores informativos mais fundamentais. Tais 

valores, considerados argumentativos, passam a ser considerados 

fundamentais na significação; enquanto os valores informativos deixam de ser 

fundamentais e passam a ser derivados daqueles. 

 

Ressaltam, então, a relevância do uso da língua construída argumentativamente, e a 

argumentação como intrinsecamente inerente à comunicação o que atribui uma posição 

hierárquica superior os valores argumentativos em detrimento dos valores informativos, pois 

estariam, então, os operadores argumentativos como veículo principal das construções 

semânticas e os valores informativos como consequência dos argumentos existentes em nossos 

enunciados. 

Para análise realizada neste trabalho, focalizamos na segunda e na terceira fase da TAL, 

tendo em vista que na segunda fase encontramos a noção de topos como elementos que 

propiciam uma relação entre os argumentos e a conclusão e ainda importância de se 

compreender os recursos linguísticos levando-se em consideração a situação comunicativa na 

qual se realiza a interação. É justamente a percepção da relevância da situação discursiva que 

se justifica a importância de focalizarmos também na terceira fase da TAL na qual se encontra 

a Teoria dos Blocos Semânticos proposta por Marion Carel que propõe a existência de uma 

relação de interdependência entre os termos que compõem o encadeamento argumentativo, 

colocando em evidência a diferença notável entre frase e enunciado, destacando o enunciado 

como principal componente dos estudos. Niederauer (2016, p. 72) coloca que: 

 

De acordo com o semanticista, a frase é uma entidade abstrata, assim como a 

língua, que adquire sentido no momento em que é concretizada, ou seja, 

acontece efetivamente quando o locutor a põe em funcionamento por meio do 

enunciado. A semântica argumentativa, dessa forma, surge como uma teoria 

enunciativa, pois propõe que a enunciação seja a origem do sentido. 
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Vale destacar também que para a semântica os fatos linguísticos (os enunciados) só 

adquirem sentido quando o locutor e os interlocutores se encontram localizados num tempo e 

num espaço específicos, isto é, num contexto discursivo e segundo Silva e Espíndola (2004, p. 

27): 

 

a semântica parece não ser inteiramente autônoma por duas razões diferentes: 

primeiramente, porque, para buscar o sentido preciso de um enunciado, é 

necessário saber sobre a situação social dos participantes. Em segundo lugar, 

não é autônoma se ela explica que um sujeito empírico produziu um enunciado 

com determinado sentido pela relação entre os indivíduos.  

 

Compreendemos com isto, que o enunciado, além da relação entre os elementos 

linguísticos que compõem o enunciado, há de se considerar também as relações estabelecidas 

socialmente pelos indivíduos envolvidos no ato comunicativo, bem como a situação 

comunicativa que justificam as expressões que os usuários da língua fazem, não sendo, 

portanto, aleatórias, mas carregadas de propósitos comunicativos diversos, pois a ideia de 

argumentar para persuadir ou convencer e o fato de fazermos isto através da língua, nos faz 

perceber a importância de se adotar em nossa análise a TAL como teoria regente do estudo 

proposto nas análises que se encontram nos tópicos seguintes. 

 

4 SEÇÃO DE ANÁLSES 

 

As novas tecnologias e a internet vêm contribuindo, progressivamente, para a inserção 

das pessoas nas redes sociais. Mediante ao constante avanço da tecnologia, atualmente, 

conectar-se à esfera virtual tem se tornado cada vez mais fácil. Segundo Marteleto (2001, p. 

72), as redes sociais representam “[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo idéias 

e recursos em torno de valores e interesses compartilhados”. Nesse contexto, a sociedade, nesse 

novo modo de interação, compartilha experiências da sua vida e ideias que, antes, eram 

resguardadas. Além disso, as relações face à face, aos poucos, vêm sendo substituídas pelas 

interações virtuais.  

Diante desse novo cenário, a internet e suas possibilidades de interação estão a um click. 

Os Iphones, os Smartphones, os tablets e entre outros, têm ganhado, com suas inúmeras 

funções, cada vez mais a adesão das pessoas. Com isso, as formas de interações possuem uma 

diversidade, desde as conversações mais particulares – como as do Whatsapp – até as mais 

coletivas – as que circulam, por exemplo, no Facebook, no Twitter, em Blogs, no Instagram 

entre outros, que permitem a expressão marcada por posicionamentos políticos, religiosos etc. 
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–. É comum, então, encontrar nas postagens das redes sociais confrontos de opiniões sobre 

várias temáticas.  

  

4.1 As manifestações de aversão e preconceito com nordestinos na rede 

 

As redes sociais vão se constituindo como lugar de interações que, eventualmente, 

configuram-se de forma muito mais desarmônica do que harmônica quando se trata de 

emancipações preconceituosas. A titulo de exemplo, é possível observar essas relações 

conflituosas a partir das análises das três postagens selecionados neste artigo, que evidenciam 

o preconceito contra o povo nordestino pelas expressões verbais: 

 

Texto 01 

 

Retirada da rede social Twitter, encontramos nesta postagem um usuário da rede que 

marca o presidente eleito no segundo turno, Jair Bolsonaro, e logo em sequência escreve 

argumentos extremamente ofensivos à região Nordeste. Na construção dos argumentos o 

usuário pede inicialmente para cortarem a água e o Bolsa Família dos nordestinos e ainda pede 

a separação da região Nordeste do restante do país. É comum encontrarmos argumentos deste 

tipo em várias outras postagens que circularam na rede após as eleições. Ao acreditarem que a 

maioria dos votos do Nordeste é sempre destinada a candidatos de esquerda na crença de que o 

medo do povo nordestino de perder o benefício do programa social Bolsa Família é o que 

motiva a maioria dos votos e este argumento tem sido muito utilizado por diversos usuários das 

outras regiões do país.  

O locutor utiliza o verbo cortar três vezes em seu enunciado: nas duas primeiras vezes 

em seu pedido para cortarem a água e o Bolsa Família, na terceira vez é no sentido de separar 

o Nordeste do restante do país, sendo esta obtenção de sentido possível pela relação que esta 

palavra tem em conexão com os termos seguintes. Este enunciado é seguido de um xingamento 

com uma palavra obscena com a intenção de rebaixar o Nordeste, tendo em vista o valor e a 

carga semântica que esta expressão carrega enquanto signo linguístico. Quando ao citar em seu 
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enunciado “o nordeste” o usuário não se refere somente à região enquanto espaço geográfico, 

mas a toda a população que se encontra na região, direcionando o seu enunciado ao povo 

nordestino.  

A significação deste enunciado se torna possível a partir da constituição das palavras e, 

consequentemente, das frases, aliada a isto encontramos, no contexto, um veículo 

possibilitador/circunstanciador do processo de leitura e interpretação dos dados que, neste caso, 

é o período das eleições de 2018. Os operadores argumentativos utilizados pelo locutor neste 

enunciado analisado denunciam a posição que ele defende, e dá margem para as possíveis 

manifestações que evocam no interlocutor, além de localizá-lo histórica, ideológica e 

socialmente. 

 

Texto 02 

 

Neste segundo texto, publicado na rede social Facebook, o usuário da rede se utiliza do 

argumento da migração dos nordestinos que se mudam para as regiões Sul e Sudeste em busca 

de melhores recursos financeiros para terem uma vida com mais qualidade. O usuário manifesta 

no sentido de uma falta de compreensão sobre o que leva um nordestino a votar no PT e depois 

se dirigir a estas regiões. Encontramos na frase o sentido da expressão de acordo com as 

palavras e recursos linguísticos utilizados pelo locutor, no entanto, só encontramos significação 

do enunciado em sua totalidade por que ele está localizado em um tempo e um espaço 

específicos de enunciação, que assim como o primeiro texto, o contexto se dá nas eleições de 

2018 e junto a isto está o conhecimento enciclopédico dos interlocutores de conhecerem o 

costume que os nordestinos têm de migrarem para estas regiões em busca de trabalho, além de 

conhecerem os problemas sociais que motivam este movimento de migração por parte dos 

nordestinos, como consideráveis índices de analfabetismo e pobreza da região. 

Estes fatores de compreensão fomentam a percepção dos sentidos e significações dos 

enunciados que para a TAL, são continuidades das frases, já que a noção de sentidos está 

diretamente ligada ao enunciado e as significações ligadas à frase, sendo a frase uma só palavra 

ou um conjunto de palavras organizadas sintaticamente e o enunciado a realização de uma frase 
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inserida em uma determinada situação comunicativa, como é o exemplo deste segundo texto 

analisado. 

Os argumentos que o locutor apresenta, encontrados na língua e nos sentidos que esta 

evoca, encaminham para a conclusão que se pretende formar nos interlocutores. Segundo Silva 

e Espíndola (2004, p. 26) “A frase é descrita semanticamente pelo conjunto de seus 

encadeamentos argumentativos.”, o que nos leva a compreender que o enunciado se faz 

linguísticamente, mas a sua credibilidade é construída embasada em fatores externos à língua, 

pois a inscrição social dos interlocutores permite a confirmação do que está sendo apresentado 

no enunciado.  

Assim como no primeiro exemplo, o locutor se vale da hipérbole ao substituir a região 

“Nordeste” pelos eleitores que moram nesta região. A ligação do primeiro bloco semântico com 

o segundo e a ideia de uma contraposição se dá por meio da conjunção “mas” indicando 

adversidade e por isso a crítica é construída com eficácia, pois o significado do primeiro bloco 

se contrapõe ao do segundo e um não justifica logicamente o outro. Vale destacar ainda a 

expressão “em peso” utilizada pelo locutor denotando sentido de maioria. 

 

Texto 03: 

 

 

Este terceiro texto se trata de um comentário encontrado na rede social Instagram, feito 

numa postagem da apresentadora da rede Record de televisão que é natural do Estado de 

Sergipe e trabalha na TV há anos. Neste comentário destacamos primeiramente o enunciado 

como um todo. O preconceito contra os nordestinos é manifestado através do preconceito 

linguístico quando o locutor ofende ao afirmar a necessidade da apresentadora mudar o sotaque. 

O enunciado formado por estas sequências linguísticas não dizem somente o que podemos ler. 

As compreensões que estão presentes na relação entre locutor e interlocutor permitem que 

percebamos o preconceito contra os nordestinos através da crítica feita ao sotaque nordestino, 

pois compreendendo o sotaque como principal elemento da identidade cultural de um povo, 

este fato justifica a crítica direcionada diretamente ao sotaque, pois o preconceito regional está 

fortemente relacionado com o preconceito linguístico. 
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Ao utilizar o verbo ter na forma do presente do indicativo denota a ideia de ordem, como 

se a apresentadora estivesse sendo obrigada a mudar o seu sotaque. Ainda neste enunciado, 

quando ao afirmar que a locutora não está mais em Sergipe, o locutor deixa ainda mais explícita 

a sua posição quando coloca esta afirmação reforçando o sentido de que, na sua opinião, o 

sotaque nordestino só pode ser manifestado na região Nordeste e compartilha isto como 

pensamento e opinião de uma maioria quando afirma que “o povo brasileiro não merece isso”. 

Destacamos, então, que “o sentido do enunciado é resultado da posição do locutor em relação 

a cada uma das diferentes vozes que atualiza no enunciado.” (NIEDERAUER, 2016, p. 07) e 

ainda, que há uma relação de interdependência semântica com outros enunciados já concebidos 

socialmente. 

Vale ressaltar que “o sentido de um enunciado comporta, como parte integrante, 

constitutiva, essa forma de influência que se chama força argumentativa (DUCROT, 1983, apud 

SILVA; ESPÍNDOLA, 2004, p. 22). Desse modo, podemos apreender o sentido do enunciado 

acima a partir da construção argumentativa que está na própria estruturação linguística.   

  

5 CONCLUSÃO 

 

Reiteramos aqui o nosso propósito de abordar a análise de alguns recortes de ataques 

direcionados a nordestinos em mensagens ofensivas e xenofóbicas nas redes sociais Twitter, 

Instagram e Facebook, enfatizando a construção dos argumentos contidos nestas mensagens 

nos valendo da TAL como aparato teórico para subsidiar nossas constatações acerca dos 

corpora analisados. Identificamos que para a realização da informação contida nos textos 

analisados neste trabalho, se torna necessário recorrermos a aspectos de atribuição social, o que 

nos levou a perceber a inscrição dos enunciadores envolvidos na comunicação, bem como as 

informações já concebidas socialmente em meio às realizações dos enunciados. 

Destacamos a importância de reconhecermos, na língua, aspectos inteiramente 

argumentativos, pois esta é por natureza argumentativa, se levarmos em consideração que 

sempre que a utilizamos pretendemos alcançar determinado objetivo e assim, estamos a todo 

momento argumentando e adaptando a nossa linguagem de acordo com quem ou o que 

queremos alcançar.  

As redes sociais dão cada dia mais voz às diversas formas de expressões e opiniões dos 

usuários e veicula estas formas de se expressar e opinar de maneira aberta atingindo um público 

diversificado e muitas vezes inimaginável, do qual não temos domínio. Os enunciadores se 

valem dos recursos linguísticos, bem como da situação contextual para estabelecer os sentidos 
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e assim propor um enunciado formulado externando sua ideologia e buscando justificar seu 

posicionamento na tentativa de levar os interlocutores a aderirem ao seu posicionamento ou 

concordarem com as suas convicções através da forma como se expressam linguisticamente. 
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RESUMO 

 
No presente artigo, objetivamos mostrar a importância do ensino do léxico nas aulas de língua 

portuguesa, especificamente no desenvolvimento da prática de produção textual. Para isso, trataremos 

do léxico como componente primordial na produção textual, sendo responsável pela coesão e coerência 

do texto. O estudo apresenta-se de modo qualitativo e bibliográfico. Verificamos que, apesar da 

importância do léxico no desenvolvimento da competência comunicativa do aluno na educação básica, 

as aulas de português, assim como os livros didáticos, tratam esse componente da língua de maneira 

insuficiente e/ou equívoca. Portanto, apresentaremos propostas para o trabalho com o léxico em 

unidades textuais e sua contribuição nesse processo de construção do texto.  

 

Palavras-chave: Léxico. Ensino. Texto. Produção textual. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O léxico de uma língua pode ser definido, de uma maneira simples e objetiva, como 

“[...] o amplo repertório de palavras de uma língua, ou um conjunto de itens à disposição dos 

falantes para atender as necessidades de comunicação.” (ANTUNES, 2012, p. 27). Porém, não 

se restringe somente a esse ponto de vista. Mascuschi (2004), concebe o léxico como “o terceiro 

grande pilar da língua”, ao lado da morfologia e da sintaxe. Independentemente de quais ou 

quantas sejam as definições existentes, algo não pode ser negado: o léxico é a alma e a essência 

das línguas.  

Apesar de tamanha importância, “Na maioria dos livros didáticos, sobretudo os do 

ensino fundamental, o estudo do léxico fica reduzido a um capítulo em que são abordados os 

processos de ‘formação de palavras’ [...]” (ANTUNES, 2012, p. 20). Dessa forma, os livros 

didáticos enfatizam enfadonhamente o ensino de gramática (não que essa seja dispensável), 

apresentando capítulos e mais capítulos sobre classes de palavras, análise sintática, ortografia 

etc., enquanto o léxico, na grande maioria das vezes, ocupa um lugar periférico. E mesmo 

quando há um estudo lexical, ocorre com pares de palavras descontextualizadas, como se a 

palavra carregasse em si toda a significação necessária, como se uma mesma palavra não 

pudesse adquirir significados diferentes quando usada em diferentes contextos.  
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN, esse trabalho com palavras 

isoladas “[...] acaba-se por tratar a palavra como ‘portadora de significado absoluto’, e não 

como índice para a construção do sentido, já que as propriedades semânticas das palavras 

projetam restrições selecionais.” (BRASIL, 1998, p. 83). Como propõe o mesmo documento 

(PCN), todos os procedimentos de trabalho com o léxico devem ser incorporados à produção 

textual. Por esse motivo, este trabalho tem como principal objetivo mostrar a importância do 

ensino do léxico em sala de aula, especificamente no desenvolvimento da prática de produção 

textual. 

Portanto, trataremos da importância do léxico na prática de produção textual e, 

consequentemente, da sua importância nas aulas de língua portuguesa. Com este trabalho 

visamos ainda contribuir para um ensino de língua portuguesa mais produtivo e para o 

reconhecimento da importância do léxico como objeto de estudo.  

Para fundamentar as concepções e propostas a seguir, utilizaremos como aporte teórico: 

Antunes (2005), Antunes (2012), Koch (2010), Marcuschi (2004) e Xatara (2012). A seguir, 

apresentaremos algumas contribuições do léxico para o ensino de língua portuguesa e, 

posteriormente, a sua importância na produção textual. 

 

2 LÉXICO E ENSINO 

 

O tratamento dado ao léxico na educação básica – como citamos na introdução deste 

trabalho – é insuficiente para o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno. Diante 

disso, podemos fazer um questionamento: onde o professor de língua portuguesa pode orientar-

se em relação ao trabalho com o léxico em sala de aula? A resposta é simples: além de vários 

livros como os que estão nas referências desse artigo (tópico 4), o próprio PCN traz uma parte 

específica para esse assunto, assim como também cita a importância do léxico para o 

desenvolvimento de alguns objetivos gerais das aulas de português, como por exemplo: “utilizar 

a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as 

representações construídas em várias áreas do conhecimento.” (BRASIL, 1998, p. 32). Para o 

aluno alcançar esse objetivo só é possível “aumentando e aprofundando seus esquemas 

cognitivos pela ampliação do léxico e de suas respectivas redes semânticas.” (BRASIL, 1998, 

p. 33) Então, já percebemos, nesse objetivo, a relação do léxico com as redes semânticas 

presentes nos textos, ponto que iremos desenvolver melhor nos subtópicos seguintes.  

Segundo Xatara (2012, p. 49) “[...] ensinar o léxico não significa ensinar listagens e 

mais listagens de palavras, ou mesmo organizar essas listagens em paradigmas. Vai além disso. 
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Objetiva evidenciar as relações, intrínsecas e extrínsecas, entre as palavras.”. A partir disso, 

identificamos que as palavras mantêm relações entre si dentro de um segmento textual. Essa 

relação se dá à nível sintático e também semântico. Quando produzimos um texto, seja oral ou 

escrito, sobre determinado tema, as palavras que fazem parte desse processo precisam manter 

uma relação entre si, como uma teia de aranha, como uma rede interligada. Explicaremos esse 

processo a seguir. 

 

2.1 Seleção lexical na construção do texto 

 

Partindo da concepção de que a linguagem é motivada e que fazemos uso dela com 

intenções diretamente ligadas ao leitor/ouvinte envolvido na situação comunicativa, ao 

produzirmos um texto, com qualquer que seja a intenção, moldamos a nossa linguagem 

adequando-a aos devidos propósitos. Dessa forma, no processo de produção textual, fazemos 

escolhas de palavras específicas para aquela situação, uma escolha lexical. Por exemplo, 

quando estamos voltados ao tema religioso, usamos palavras do tipo: sacerdote, celebrar, culto, 

fiéis; já no campo da educação, para designar funções sinônimas, usamos outras palavras: 

professor, ministrar, aula, alunos. Para ficar mais claro, utilizemos as seguintes sentenças: 

 

O sacerdote celebrou o culto para dois mil fiéis. 

O professor ministrou a aula para dois mil alunos.  

 

Com base nesses exemplos, temos uma figura responsável pela ação (o agente), a ação, 

o gênero em que se enquadra a ação e o tipo de público atingido (o paciente), porém são 

designados com palavras diferentes em cada tema. Sendo assim, a partir de um determinado 

tema ou assunto a ser tratado, já estabelecemos em nossa mente um limite prévio de palavras 

que poderemos usar. Portanto:  

 

O primeiro elemento que orienta a seleção das palavras com que vamos 

compor um texto é, sem dúvida, o que temos a dizer. Logo, o assunto a ser 

tratado e a delimitação que lhe atribuímos – o que, para alguns, constitui o seu 

tema – representam uma condição básica para a decisão de quais palavras 

escolher, sobretudo considerando-se os sentidos ou as ideias que pretendemos 

expressar; assim, o próprio tema funciona como um limite, como um esquema 

a partir do qual escolhemos umas e não outras palavras [...] (ANTUNES, 

2012, p. 53). 
 

Sendo assim, a seleção lexical será o ponto de partida quando pretendemos construir um 

texto, seja um texto simples como uma mensagem de WhatsApp (informal) seja um texto 
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complexo como um artigo científico. Outro fator importante da seleção do vocabulário que 

utilizaremos nesse processo é articulação das palavras sob uma determinada rede semântica. 

Analisemos o fragmento textual a seguir: 

 

A seleção tem optado por jogar com Casemiro e Arthur no meio-campo, 

ótimos jogadores na marcação, para manter a posse de bola e realizar com 

passes a transição do campo de defesa para o ataque, porém pouco agressivos 

quando precisam atacar a defesa adversária. Além disso, os laterais brasileiros 

atuam como "laterais interiores", o que significa que eles jogam em direção 

ao centro do campo e não buscando os corredores laterais. 

 

A CIDADEON:Araraquara/2019 

 

Nessa crônica, o campo semântico que está em questão é o Futebol. Assim, as palavras 

(principalmente as que estão em destaque) escolhidas para compor a crônica giram em torno 

desse tema, ou seja, estabelecem uma rede semântica responsável pela articulação e 

continuidade do texto, concebendo coesão e coerência. Como afirma Antunes (2005), o 

vocabulário escolhido para compor um texto não contribui apenas para identificarmos o tema 

em questão, mas também  

 

Cumprem função de marcar as ligações que se quer fazer no texto, para que 

ele tenha a necessária continuidade e unidade. Constituem, junto aos recursos 

gramaticais, marcas que indicam sobre que tema se fala, e pistas de como 

estendemos esse tema a subtemas próximos e afins. São, portanto, mas que 

palavras com significados (ANTUNES, 2005, p. 170-171). 

 

Antes de partir para outro “subtema”, já que estamos falando do ensino do léxico, 

percebamos como algumas das palavras que estão sublinhadas no texto ganham um significado 

específico dentro daquele contexto. Por exemplo, os lexemas marcação e corredores não se 

detêm à significados mais comuns, pelo contrário, são preenchidos por um sentido específico 

do campo semântico em que estão empregados. Assim também, os lexemas ataque e defesa 

que, caso fossem utilizados, por exemplo, em uma crônica com temática relacionada a guerra, 

ganhariam um sentido mais violento e perturbador. Por esses motivos, como citamos na 

introdução, o estudo da palavra pela palavra torna-se inconsistente e insuficiente.  

Dentro do texto, como vimos na crônica, as palavras ganham sentidos específicos, 

determinados pelo seu contexto semântico. Porém, muitas vezes, na educação básica, 

estudamos os processos de sinonímia e de antonímia a partir de pares de palavras isoladas: 

antônimos (magro x gordo, baixo x alto, nada x tudo); sinônimos (gastos x despesas, menino x 

garoto, arruinado x destruído). O que acontece é que uma palavra que comumente é sinônima 



 

 

P
ág

in
a6

3
0

 

ou antônima de outra, pode deixar de ser quando utilizada dentro da língua em contextos 

específicos, assim como também, uma palavra que não é sinônima ou antônima de outra, pode 

passar a ser. Para ilustrar melhor essa questão, leiamos um trecho da música O quereres de 

Caetano Veloso: 

 

Onde queres família, sou maluco 

E onde queres romântico, burguês 

Onde queres Leblon, sou Pernambuco 

E onde queres eunuco, garanhão 

Onde queres o sim e o não, talvez 

E onde vês, eu não vislumbro razão 

Onde o queres o lobo, eu sou o irmão 

E onde queres cowboy, eu sou chinês 

 

Na letra da música, as palavras apresentadas em oposição se configuram como 

antônimas dentro desse contexto, mas se fossemos trabalhar apenas com esses pares isolados 

(romântico x burguês, eunuco x garanhão e cowboy x chinês) não podíamos estabelecê-los 

como antônimos. Portanto, mais uma vez, percebemos o quão ineficiente é esse estudo lexical 

de forma descontextualizada. Até porque, como afirma Marcuschi (2004, p. 264) “o léxico não 

é um aparato para dizer o mundo como se ele estivesse ali discretizado e etiquetável”, pelo 

contrário, trabalhar com léxico é trabalhar com algo instável, que movimenta-se, recria-se e 

reveste-se a todo momento.  

No próximo subtópico daremos foco ao léxico como recurso de coesão textual e à sua 

importância para a continuidade e estabilidade semântica ao longo do texto.  

 

2.2 Léxico como recurso coesivo 

 

Ao longo dessa discursão acreditamos que ficou evidente a importância da seleção 

lexical no processo de construção do texto. Agora partiremos para um ponto específico desse 

processo: a coesão. Segundo Koch (2010), Halliday & Hasan (1976), principais nomes dos 

estudos da coesão textual, 

 

Consideram a coesão como parte do sistema de uma língua: embora se trate 

de uma relação semântica, ela é realizada – como ocorre com todos os 

componentes do sistema semântico – através do sistema léxico-gramatical. 

Há, portanto, formas de coesão realizadas através da gramática e outras, 

através do léxico (KOCH, 2010, p. 12). 
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Como estamos tratando do componente lexical, daremos foco a ele. Então, como foi 

exposto por Koch (2010), a coesão também está ligada ao sentido do texto, ou seja, na grande 

maioria das vezes, um texto sem coesão acaba se tornando também um texto sem coerência. 

Portanto, o léxico, além de ajudar na construção de sentido, se constitui como fator 

preponderante na ligação entre as partes do texto, através dos mecanismos de reiteração1 e 

colocação2. Dentro do mecanismo de reiteração, temos as formas de substituição de uma 

unidade lexical por: um sinônimo, um hiperônimo ou por uma expressão descritiva. Já o 

mecanismo colocação, está relacionado a seleção de palavras de acordo com o eixo temático 

em questão, como já vimos na crônica exposta na seção anterior.  

Um ponto importante que podemos estabelecer é o léxico como recurso de substituição. 

Segundo Antunes (2005, p. 86), “as línguas dispõem de diferentes recursos pelos quais podemos 

voltar a referir ou a predicar o mesmo, sem que seja necessário usar, ao pé da letra, as mesmas 

palavras.” Um desses recursos propostos pela autora é a substituição lexical. Esse processo de 

substituir uma palavra por outra, ou melhor, de substituir uma unidade lexical por outra “é, 

também, um recurso coesivo, pelo qual se promove a ligação entre dois ou mais segmentos 

textuais.” (ANTUNES, 2005, p. 96). Para exemplificar melhor esse recurso, utilizaremos a 

notícia abaixo: 

 

O livro de memórias de Elton Jonh ainda nem foi lançado oficialmente, mas 

já está causando polêmica. Desta vez, o assunto envolve ninguém mais 

ninguém menos que o Rei do Pop, Michael Jackson. De acordo com o site 

Radar Online, o cantor britânico disparou contra o ídolo pop. [...] Na 

publicação, Elton Jonh afirma que conheceu o artista na adolescência, mas que 

foi nos últimos anos de vida dele que começou a se questionar sobre “quais 

medicamentos ele estava tomando”. [...] Elton ainda lembrou, no livro, de um 

almoço nos anos 1990 em que o dono do hit Thriller apareceu com o rosto 

todo coberto por maquiagem. 

GENTE: Fofocas dos famosos/2019 

 

Esse é um trecho de uma notícia que trata do fato em que o cantor e compositor Elton 

Jonh faz algumas afirmações “chocantes”, em seu livro, a respeito do também cantor Michael 

Jackson. A notícia gira em torno de dois referentes: Elton Jonh e Michael Jackson (em negrito 

no texto). Mas para evitar estar repetindo os nomes dos cantores no decorrer do texto, causando 

uma leitura enfadonha e repetitiva, o autor utiliza outras unidades lexicais para substituir esses 

referentes. Para se referir a Elton Jonh: cantor britânico; para se referir a Michel: Rei do Pop, 

                                                             
1 Ver Antunes (2005).  
2 Ver Koch (2010). 
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artista, ídolo do pop e dono do hit Thriller. Percebam que os termos sublinhados e o termo em 

itálico, funcionam como referenciadores dos termos em negrito, promovendo um movimento 

de reiteração. Mas ao substituir, por exemplo, Michael Jackson por Rei do Pop/artista/ídolo do 

pop e dono do hit Thriller o autor não só torna o texto mais fluído como também traz 

informações extras sobre Michael, tornado o texto mais informativo. Dessa forma, a 

substituição lexical oferece uma grande vantagem em relação a substituição gramatical e a 

repetição, que é justamente “[...] aquela de se poder acrescentar informações ou dados a cerca 

de uma referência já introduzida anteriormente [...]” (ANTUNES, 2005, p. 97). Porém, mesmo 

utilizando-se da substituição lexical, o autor volta a repetir uma das referências (Elton Jonh) na 

“[...] estratégia de manter na memória a referência já feita a um determinado objeto.” 

(ANTUNES, 2005, p. 98). 

Na notícia acima vimos uma forma de substituição que Antunes (2005) denomina de 

substituição por expressão descritiva. Porém, como afirma a mesma autora, como forma de 

substituição lexical, também podemos substituir uma palavra por seu sinônimo ou por seu 

hiperônimo. Na substituição por sinônimo, uma palavra pode substituir outra que lhe seja 

semanticamente equivalente. Por exemplo, podemos substituir menino por garoto, bonito por 

belo, leve por maneiro etc., sempre a depender do contexto, pois nem sempre essa substituição 

poderá acontecer sem causar mudanças no sentido do texto. Podemos perceber a substituição 

de uma palavra por seu sinônimo na notícia a seguir: 

 

Representantes dos poderes estaduais apresentaram a prestação de contas em 

relação às despesas do orçamento público. Entre eles os gastos com pessoal, 

que precisam seguir a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Todos estão 

dentro do limite prudencial, mas o Ministério Público já entrou na fase de 

alerta. 

CAMPO GRANDE NEWS/2019 

 

Nesse caso o autor substituiu o lexema despesas pelo lexema gastos, tornando o texto 

menos repetitivo. 

Na substituição por hiperônimo, podemos substituir uma palavra ou várias de um 

mesmo grupo por outra de valor mais abrangente/genérico. Por exemplo, podemos substituir 

cavalo, cachorro, tucano, tubarão por animal/is (o termo animal/is tem um valor semântico 

muito abrangente); podemos substituir tucano, gavião, sabiá por ave/s (já o termo ave tem um 

valor semântico menos abrangente que o termo animal). Veja a seguir o trecho de um 

documentário sobre os predadores da onça: 
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Você se engana em pensar que os animais são os inimigos da onça; como já 

dissemos, esse animal não possui inimigos naturais pois se encontra no topo 

da cadeia alimentar. 

MUNDO ECOLOGIA/2019 

 

Percebam que o lexema onça é substituído pelo seu hiperônimo animal. Esse processo 

de substituir um lexema por seu hiperônimo não cumpre apenas a função de substituir uma 

palavra por outra, mas também tem “[...] a função de caracterizar, de categorizar o objeto 

anteriormente referido.” (ANTUNES, 2012, p. 82), tornando o texto mais direcionado e 

informativo. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Ao longo desse trabalho, tentamos exemplificar a importância do léxico na prática de 

produção textual. Prática essa que deve/deveria ser desenvolvida com ênfase na educação 

básica com o propósito de ampliar a competência comunicativa do aluno. Para isso, mostramos 

como o léxico está ligado tanto a coesão como a coerência do texto e as diversas possiblidades 

de estudar esse componente da língua de maneira a contribuir para um uso mais eficaz da 

língua/linguagem.  

Estudar o léxico é estudar a língua, o discurso, o texto, o período, a frase, a palavra e 

não somente essa última. Assim sendo, há diversas maneiras de estudá-lo ou ensiná-lo; mas 

como vimos ao longo desse artigo, o ideal é a abordagem textual desse componente, pois é no 

texto que podemos identificar o verdadeiro sentido que está sendo usado para determinada 

palavra, que podemos utilizar as unidades lexicais como recursos de coesão e coerência e que 

podemos mostrar a importância de se trabalhar com o léxico em sala de aula, que foi o nosso 

principal objetivo até agora.  

Portanto, esperamos ter contribuído de alguma maneira para os estudos referentes ao 

ensino/aprendizagem do componente lexical, visando principalmente tornar o ensino de língua 

portuguesa mais produtivo. 
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RESUMO 

 
Os estudos que envolvem a análise do ethos, entendido como a imagem que o orador revela de si, 

fundamentados na teoria da argumentação, a nosso ver, são de suma importância para os estudos 

linguísticos, pois se faz a partir das marcas impressas pelo orador nos textos e, no caso deste trabalho, 

se materializa numa reportagem da revista Veja. O objetivo desta pesquisa é o de identificar por meio 

dos discursos a construção do ethos de Olavo de Carvalho revelado pelos oradores que compõem a 

reportagem e pelo próprio economista quando se pronuncia sobre os problemas que envolvem a 

economia brasileira. Como aporte teórico, recorremos aos estudos baseados nas teorias da argumentação 

que tem como fundamentos as discussões defendidas por Aristóteles, assim como aludimos à noção de 

ethos discursivo defendida pela teoria da argumentação no discurso (AMOSSY, 2018). Para a 

construção do corpus, selecionamos a reportagem da revista Veja intitulada: A guerrilha do palácio, da 

jornalista Marcela Mattos. Esta reportagem retrata a relação entre o governo do então presidente do 

Brasil Jair Bolsonaro, os militares e Olavo de Carvalho. Como resultados, apontamos que as marcas 

linguísticas presentes nos discursos revelam inúmeras imagens de si do então economista, já que cada 

orador em seus discursos imprime um ponto de vista sobre as ações do economista. Deste modo, 

acreditamos que muitas contribuições poderão advir desta pesquisa para os estudos da argumentação, 

sobretudo, para o entendimento do ethos como uma imagem de si que o orador imprime subjetivamente 

em seus discursos. 

 

Palavras-chave: Teorias da Argumentação. Ethos Discursivo. Reportagem. Revista Veja. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao proferir um discurso, o orador revela crenças e convicções sobre a temática abordada 

que não se encontram, muitas vezes, materializadas no texto. Deste modo, a análise do ethos 

com base nos fundamentos da teoria da argumentação de base retórica (LIMA, 2017) é de suma 

importância para os estudos linguísticos, pois desvela a imagem de si daquele que fala, mesmo 

quando não há marcas de intencionalidade materializadas no texto.  

O objetivo deste trabalho é o de identificar por meio dos discursos a construção do ethos 

de Olavo de Carvalho revelado pelos oradores que compõem a reportagem da revista Veja e 

pelo próprio economista quando se pronunciam sobre os problemas que envolvem a economia 

brasileira. Como aporte teórico, recorremos aos estudos das teorias da argumentação que tem 

como fundamentos as discussões defendidas por Aristóteles (2005), Perelman e Olbrechts-

Tyteca, (1995) e Amossy (2008 e 2018).  
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Para a construção do corpus, selecionamos a reportagem da revista Veja intitulada: a 

guerrilha do palácio, da jornalista Marcela Mattos. Esta reportagem retrata a relação entre o 

governo do então presidente do Brasil Jair Bolsonaro, os militares e Olavo de Carvalho. A 

análise é feita por meio de três excertos, retirados da reportagem que comprovam as 

manifestações do ethos de Olavo de Carvalho sob três pontos vistas. 

Como resultados, apontamos que as marcas linguísticas presentes nos discursos revelam 

inúmeras imagens de si do então economista, já que cada orador em seus discursos imprime um 

posicionamento sobre as ações do economista. Deste modo, acreditamos que muitas 

contribuições poderão advir desta pesquisa para os estudos da argumentação, sobretudo, para o 

entendimento do ethos como uma imagem do orador revelado nos discursos com características 

de subjetividade. 

 

2 TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO DE BASE RETÓRICA 

 

Com o intuito de persuadir, a ação de argumentar é um ato de fala no qual o orador 

recorre a elementos da linguagem se dispondo a defender uma proposição, ou seja, o enunciador 

apresenta um conjunto de razões com o propósito de justificar seus posicionamentos, esperando 

que as razões apresentadas sejam suficientes para sustentar os argumentos expostos ao 

interlocutor. Por esta razão, um discurso pode apresentar marcas de intencionalidades 

linguísticas, interpretativas e inferenciais, de acordo com a visão de mundo e do contexto 

situacional daquele que o profere. 

De acordo com Mosca (2004, p. 17), “Argumentar significa considerar o outro como 

capaz de reagir e interagir diante das propostas e teses que lhe são apresentadas”. Podemos 

entender que a base da argumentação é a relação dialógica, em que se instaura o princípio de 

respeito mútuo entre os partícipes. Ou seja, neste processo de comunicação, deve-se considerar 

tanto o lugar de fala daquele que profere o discurso quanto daquele a quem o orador se dirige 

ao construir seus posicionamentos. Portanto, na argumentação, não existe imparcialidade e sim, 

ideias e interesses que se entrechocam, num clima de negociação, em que prevalece a influência 

e o poder dos sujeitos da enunciação. 

O jogo de interesse e poder se relaciona diretamente com as concepções retóricas, 

primeiramente desenvolvida por Aristóteles, que consiste no domínio dos conhecimentos 

possíveis a um acontecimento, e não das certezas e evidências que, segundo o estudioso, cabem 

ao raciocínio científico e lógico. A visão aristotélica da retórica, retomada pelos que trabalham 

sob esta perspectiva, é composta por quatro partes, representando as quatro fases pelas quais o 
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enunciador passa ao proferir seu discurso: inventio (tema), dispositivo (estrutura), Elocutio (o 

estilo), Actio (ação). Aristóteles estabelece três aspectos fundamentais de persuasão: o ethos 

que apela para a ética, o pathos para o sentimento e o logos para a razão. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 50), tratam do objetivo da argumentação que “é 

o de provocar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento”. Sendo 

assim, toda construção discursiva tem como destino primeiro, por parte do orador, persuadir o 

auditório a quem o discurso é destinado. Neste caso, é possível dizer que todo discurso é uma 

construção retórica, no momento em que o interlocutor é guiado pela visão do que lhe foi 

exposto, considerando as perspectivas tanto do orador, aquele que profere os ditos, quanto do 

auditório, aquele a quem o discurso se destina. Enfim, a construção do ethos se dá em uma 

relação de parceria entre o orador e o auditório. Tema do item a seguir. 

 

3 NOÇÕES DE ETHOS  

 

O ethos é uma palavra de origem grega que pode ser traduzido como “caráter” também 

referindo-se à moralidade, costumes e atitudes. Para Amossy (2008) não é necessário que o 

locutor faça um autorretrato de si, detalhando suas qualidades, mas através de suas 

competências linguísticas e crenças implícitas é construído uma representação de sua pessoa, 

podemos dizer que a construção do ethos se dá de forma inata sendo expresso por meio dos 

discursos proferidos.  

O ethos apresenta uma distinção em sua grafia êthos (caráter) sendo a expressão de toda 

a capacitação ou habilidade derivada da razão e éthos (hábito) sendo os usos ou costumes 

familiares. Ferreira (2009) ressalta que o motivo dessa duplicidade da palavra se dá por questões 

de tradução, não por questões equivocadas dos tradutores, mas sim por que existem duas 

palavras com sentidos diferentes.  

Na retórica, o ethos é um dos modos de persuasão ou componentes de um argumento, 

caracterizado por Aristóteles como umas das três provas artísticas de persuasão providas pelo 

discurso, afirmando que “umas residem no caráter moral do orador; outras no modo como se 

dispõe o ouvinte; e outras no próprio discurso, pelo que esse demonstra ou parece demonstrar” 

(ARISTÓTELES,1998, p. 49). 

Entendemos que o ethos retórico é uma construção do discurso podendo compor-se de 

uma dimensão moral exprimido ideais e crenças do orador e uma dimensão social que leva em 

consideração o ambiente social do público a quem o orador se dirige, o que não garantirá o 

sucesso persuasivo do discurso, pois cabe aos interlocutores aceitar ou rejeitar os argumentos 
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expostos. Com base nestas ideias, inferimos que a persuasão se dará a partir da impressão 

provocada no auditório pelo orador na defesa dos seus posicionamentos e no uso dos 

argumentos que melhor se adequem à situação comunicacional. 

A noção de ethos não se atrela à oposição entre o oral e o escrito, pois os discursos, 

mesmo os que se manifestam por meio de gêneros discursivos escritos, possuem uma voz que, 

segundo Maingueneau (1997, p. 46-47), “está necessariamente associado a um caráter e a uma 

corporalidade”, dando ao corpo um enunciado. Esse corpo dotado de uma voz, um caráter e 

uma corporalidade é o que garante a autenticidade do discurso, pois tem como apoio um lugar-

comum culturalmente valorizado, tanto positivamente como negativamente por um grupo 

social. 

Podemos dizer que um lugar-comum serve de base para a construção de ethé similares 

como também na construção de um anti-ethos ou de vários anti-ethé que se revelam por meio 

das impressões manifestadas pelos discursos que são rejeitados pelo público. Neste sentido, 

pode não corresponder às ideias defendidas pelo orador no discurso e, muitas vezes, pode 

também permitir a construção de uma imagem negativa do orador. Maingueneau (2008) atenta 

para o maior dos obstáculos encontrados ao estudar a noção de ethos: o fato de ela ser muito 

intuitiva. Constituindo-se através de um conjunto de representações sociais construídas por 

meio das crenças, das ideologias e do ambiente social em que cada orador integra. 

No próximo item, apresentamos as análises dos dados, na tentativa de materializar todas 

as discussões teóricas até então discutidas neste artigo. 

 

4 ANÁLISES DE DADOS 

 

Nosso objeto de análise consiste em investigar o ethos do economista Olavo de Carvalho 

expresso na reportagem da revista veja, edição 2634, ano 52, nº 20, cujo título é “A guerrilha 

do palácio”. Nosso propósito tem como enfoque identificar nas marcas linguísticas os 

elementos que nos possibilitem observar a construção do ethos do economista, fazendo uma 

relação entre o posicionamento defendido pela jornalista Marcela Mattos, pelo presidente 

Bolsonaro, como também a imagem de si construída pelo próprio Olavo de Carvalho. 

No decorrer da matéria, vários posicionamentos circulam entre os oradores. Percebemos 

a construção de ethos que se desvela pelas impressões do Presidente Jair Bolsonaro e outro 

revelado pelo próprio Olavo. Notamos ainda a construção de um anti-ethos manifestado pela 

redatora por meio da defesa de suas ideias. Vejamos a seguir como estas concepções se 

materializam. 
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Excerto 1 

 

 

Percebemos neste recorte que é lançada a ideia de que há uma relação de admiração 

mútua entre o presidente Jair Bolsonaro e Olavo de Carvalho, confirmado pela imagem que o 

presidente faz de Olavo, considerando-o um “ícone” da economia brasileira. O termo é 

registrado na reportagem entre aspas, o que para nós, reflete um posicionamento de sentido 

irônico, permitindo que façamos outras interpretações da expressão. Ainda no mesmo texto, a 

reportagem apresenta a definição da palavra “ícone” como uma característica atribuída a uma 

divindade religiosa, que pode ser conferida a algo ou a alguém que serve de inspiração ou de 

um ideal a ser seguido pelos demais sujeitos.  

Posteriormente, a jornalista conceitua Olavo como “Guru ideológico do clã Bolsonaro”, 

servindo como reforço para validar a relação entre Bolsonaro e Olavo de Carvalho, visto que 

guru faz referência a um mestre influente, mentor respeitado ou a uma pessoa que orienta ou 

aconselha os demais do grupo. Neste sentido, inferimos que esta ideia diz respeito a um 

conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas de um indivíduo ou de grupo de 

indivíduos. Sob este viés, o relacionamento entre eles se torna ainda mais forte, uma vez que 

Olavo é um mestre influenciador e o clã Bolsonaro é adepto ou simpatizante dos mesmos 

princípios, portanto, compartilham de ideias semelhantes. 

Contrapondo ao pensamento idealizado pelo presidente, a jornalista descreve 

comportamentos de Olavo, tais como um ataque a Rodrigo Maia, em que Olavo faz uso de uma 

analogia sexual para explicar os problemas na articulação política do então presidente da 

Câmara dos deputados, protagonizando várias situações constrangedoras para o governo. Tal 

comportamento que é descrito como “vulgaridade extrema” e é usado para atestar que Olavo 

seria o responsável pelo tumulto no governo, já que suas afirmações geraram críticas entre os 

parlamentares, inclusive os do próprio partido do presidente, o Partido Socialista Liberal (PSL). 
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Neste primeiro excerto, deparamo-nos com o ethos de Olavo de Carvalho sob pontos de 

vistas diferentes. Para o presidente, o economista é uma pessoa que simboliza um ideal de ser 

humano a ser seguido pelos demais sujeitos da sociedade. Já na reportagem, o ethos impresso 

no texto é de uma pessoa descuidada com as palavras e de um comportamento questionável. 

Sigamos observando o segundo excreto para esta análise. 

 

Excerto 2 

 

 

Este recorte é um dos principais, no que se refere ao posicionamento aversivo revelado 

pela jornalista ao falar sobre o Olavo de Carvalho. A repórter demonstra que o economista se 

configura como uma mente revolucionária no sentido de defender posicionamentos radicais e, 

muitas vezes, faz uso de expressões indecentes, revelando, a nosso ver, o ethos de um “radical” 

uma vez que, de acordo com a reportagem, os três ministros nomeados por ele, são considerados 

os mais radicais da contemporaneidade, de acordo com o texto. 

A expressão “catilinária ácida” é usada para definir o discurso de Olavo como agressivo 

e violento. Nas palavras do texto, “Com catilinária acida, bandeiras radicais e rajadas 

infindáveis de palavrões e ofensas, Olavo de Carvalho tem sido a mente por trás de outra 

revolução, uma revolução escatológica”.  

Neste contexto, notamos uma marcação do ethos de Olavo, como uma pessoa que se 

articula bem politicamente e é validado, conforme suas atitudes, até mesmo indo contra o 

posicionamento do governo. Olavo é considerado como a mente por trás de uma revolução 

escatológica. Neste sentido, alguém que é tido como uma mente que viabiliza alguma coisa ou 

um movimento, é um articulador, que tem conhecimento ou é especializado em relação ao 

movimento, nesse caso escatológico. Ou seja, Olavo de Carvalho é alguém que fomenta uma 

revolução e a sua figura é definida como prenunciador de um discurso que supervaloriza 

conteúdos obscenos e sórdidos, confirmado pela expressão "seus impropérios". Isso resume o 

ethos de Olavo percebido por nós nesta análise.  
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Em meio as desavenças públicas, que a repórter descreve como um “cabo de guerra” 

entre Olavo, seus seguidores “olavetes” e os militares, espera-se um posicionamento 

presidencial devido a sua envoltura e por ser o maior líder do país em relação aos 

posicionamentos dos dois grupos. Neste contexto, para tentar uma imparcialidade, o presidente 

faz uma declaração em suas redes sociais, que descortinaremos na análise do excerto 

subsequente. 

 

Excerto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante deste “cabo de guerra” em uma nota publicada, o que nos parece, numa tentativa 

de imparcialidade, o presidente Bolsonaro começa falando sobre suas dificuldades no 

parlamento, que segundo ele, era “hostil ás forças armadas e contrário a suas tradições judaico-

cristã”. Acentuou ainda, como um alcance importante para sua carreira política, o apoio de 

Olavo de Carvalho que somou-se a ele para se defender de uma "ideologia insana" que também 

ameaçava o Brasil, e que sozinho, o economista se tornou um ícone. Para destacar o caráter de 

autoridade do então economista, o presidente faz referência aos livros escritos por Olavo, como 

a contribuição que o fez chegar ao poder e, consequentemente, à presidência.  

Como um arremate final a imparcialidade, o presidente faz menção aos 

desentendimentos entre Olavo e os militares confirmando sua admiração a quem deve sua 
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formação, desejando que esses antagonismos sejam deixados para trás por ambas as partes. A 

este último parágrafo, para a jornalista, é um elogio de consolo para os militares, já que para 

ela, ficou esclarecido o posicionamento do presidente que escolhera o lado de Olavo e de seus 

filhos. Segundo o texto, o presidente minimiza toda a confusão entre Olavo e os militares, para 

isso recorre à expressão “QUANTO aos desentendimentos, ora públicos contra os militares”, 

ou seja, podemos inferir que, para ele, tudo não passou de desentendimentos e que não abalou 

a relação política dos dois. 

Assim sendo, percebemos que a construção do ethos se relaciona à concepção defendida 

por cada orador, considerando as ideologias que defendem, as atitudes discursivas que revelam 

com relação à defesa dos posicionamentos e às escolhas lexicais que se realizam na construção 

do texto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio das nossas análises, podemos compreender que cada orador descrito no texto 

revela um ethos diferente, partindo, para isso, de suas impressões pessoais sobre o assunto. No 

caso deste trabalho, o ethos de Olavo de Carvalho é representado sob três perspectivas: na 

primeira análise, a jornalista Marcella Mattos através de marcas lexicais, expressa o ponto de 

vista com relação ao comportamento de Olavo de Carvalho, como um homem de “boca suja”, 

violento e obsceno, que não deve ser visto como ícone, nem como exemplo a ser seguido, pois 

os valores que ele diz representar não correspondem às atitudes comportamentais reveladas por 

ele. A reportagem revela uma imagem negativa de Olavo de Carvalho, o que para nós, funciona 

como um anti-ethos. 

Em contra partida, vimos o presidente Jair Bolsonaro revelar uma imagem diferente com 

relação ao economista. Para Bolsonaro, Olavo de Carvalho é um homem inteligente, bem 

articulado e demonstra ser grato pelo apoio dele em seu governo, mesmo sendo duramente 

criticado pelo economista, muitas vezes. Ainda de acordo com o presidente, Olavo conquistou 

espaço, respeito e reconhecimento, influenciando seus seguidores com relação às ideias 

defendidas. 

Já para o próprio Olavo, ele revela a imagem de um homem despreocupado com os 

impactos que causa com a defesa de seus posicionamentos. Para ele, a confiança que o 

presidente deposita nele o mantém ligado aos seguidores de maior calibre e reforça as ideologias 

e os comportamentos agressivos.  
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Vimos, portanto, neste trabalho que podem ser revelados vários ethé de uma mesma 

pessoa; que para cada sujeito, o orador do discurso poderá expressar uma imagem de si, sendo 

positiva ou negativa. Neste sentido, é nas práticas sociais que expressamos nosso ethos ou anti-

ethos. 

A noção de ethos consiste em um componente persuasivo que integra o discurso de um 

orador, podendo ser percebido diferentes imagens de si, posto que, para cada auditório a quem 

o discurso é dirigido, é possível a identificação de vários ethes daquele que fala.  

 

REFERÊNCIAS 
  

PIRIS, Eduardo Lopes. A dimensão subjetiva da argumentação e do discurso: focalizando as 

noções de ethos e de pathos. EID&A - Revista Eletrônica de Estudos Integrados do 

Discurso e Argumentação. Ilhéus, n.2. p. 52-62, mai,2012. 

CHALUB, Juliana Vieira. Reflexões sobre o ethos do discurso. Revista (Con) Textos. 

Espírito Santo, v. 9 n. 14, Dez, 2015. 

MATTOS, Marcela. A guerrilha do palácio. REVISTA VEJA. Abril, São Paulo, Ed. 2632, nº 

52. p. 38 a 44, mai. 2019.    
MOSCA, Lineide do Lado Salvador. Velhas e novas retóricas: convergências e 

desdobramentos. In: MOSCA, Lineide Lago do Salvador. Retóricas de ontem e de hoje. São 

Paulo: Editoras Humanistas 2001.  

HERNANDES, Nilton. A mídia e seus truques: o que o jornal, revista, TV, rádio e internet 

fazem para captar e manter a atenção do público. In: PAGANI, Maria. Capas de revistas 

Veja e Época, cenas da enunciação e persuasão: uma análise verbo - visual. 2017, 99f. 

Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017. 

AMOSSY, Ruth (org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. 1 ed., 1º 

reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008. 
 

 



 

 

P
ág

in
a6

4
4

 

ANÁLISE MORFOSSINTÁTICA DAS FRASEOLOGIAS ESPECIALIZADAS DA 

ECONOMIA 

 

 José Juvêncio Neto de Souza 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

Cícero Barbosa Nunes 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 

 
O estudo da linguística é um campo vasto e interminável, são várias as teorias e vertentes que a 

sustentam. Nos últimos anos uma nova vertente dos estudos linguísticos tem se tornado cada vez mais 

pesquisada, por estudantes que se debruçam sobre o estudo da linguagem, trata-se da Fraseologia seja 

ela comum ou especializada, esta última está presente em todo e qualquer texto técnico científico de 

alguma área ou campo do conhecimento. Este trabalho tem como objetivo analisar as Fraseologias 

especializadas da área da Economia com base na sua estrutura morfossintática. Para tanto buscamos os 

respaldos teóricos de Hausmann (1990), Desmet (1996, 1997), Corbin (1997) e Bevilacqua (2001, 

2004), autores que são referência na área em questão. O corpus da pesquisa foi composto por 60 artigos 

específicos da Economia escritos por pesquisadores e estudiosos da área. Para a extração e identificação 

das unidades fraseológicas candidatas a Fraseologias especializadas utilizamos o software antconc 

3.2.3w em sua versão demo. A análise revelou que a estrutura de cada Fraseologia no texto, apresenta a 

junção de duas ou mais classes gramaticais de palavras formando a unidade fraseológica, que se torna 

especializada por estar inserida no interior do texto técnico científico especializado da Economia. Logo, 

identificamos as unidades em sua maioria com a estrutura substantivo + adjetivo, substantivo + 

substantivo e substantivo + preposição + substantivo, revelando que os usuários utilizam com maior 

frequência essas três classes de palavras, em si tratando do estudo da Fraseologia. Ressaltamos ainda, 

que é um achado incomum visto que, a Fraseologia costuma apresentar-se na forma de verbo no 

infinitivo, junto a outra categoria gramatical. 

 

Palavras-chave: Linguística. Morfossintaxe. Fraseologias especializadas. Economia. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é universo vasto e ilimitado de possibilidades para a comunicação humana, 

seja por meio da fala ou da escrita, ela, a linguagem traz à tona várias teorias que possibilitam 

os diversos estudos e investigações. Entre as abordagens teóricas temos a linguística, a literatura 

e a produção textual, só para citar algumas, todas elas abrangem subáreas específicas. Falando 

exclusivamente da linguística, recaímos nosso foco no estudo do léxico, mais especificamente 

no léxico especializado por meio da investigação sobre a Fraseologia especializada, uma vez 

que, essa abordagem trata do estudo das unidades fraseológicas que se instauram e compõem o 

texto especializado de caráter técnico científico de alguma área do conhecimento. 

Dessa maneira o objetivo deste artigo é analisar as Fraseologias especializadas da área 

da Economia com base na sua estrutura morfossintática, uma vez que, buscaremos identificar a 
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estrutura básica das unidades formadas a partir da união das palavras, termos e expressões que 

compõem as unidades fraseológicas especializadas, assim, buscaremos identificar quais as 

estruturas gramaticais adquirem cada Fraseologia especializa, e qual o seu papel para a 

formação dos sentidos do texto. 

Para fundamentarmos essa investigação, buscamos apoio nos estudos de Hausmann 

(1990), Desmet (1996, 1997). Corbin (1997) e Bevilacqua (2001, 2004), autores que são 

referência na área, haja vista que a proposta de cada um desses autores ai auxiliar a análise e 

consequentemente a compreensão do fenômeno da Fraseologia especializada no texto técnico 

científico. 

O corpus utilizado nesse estudo é composto por 60 artigos científicos específicos da 

área da Economia que foram baixados junto ao site da revista da Sociedade Brasileira de 

Economia Política. Os arquivos foram salvos em extensão do programa PDF e organizados em 

pasta única para facilitar o manuseio. Em posse dos artigos foi feita a leitura e limpeza dos 

elementos que não necessitávamos para nossa pesquisa, tais como: tabelas, quadros, equações 

etc. 

Em seguida convertemos os artigos para o formato txt, ressaltamos que essa conversão 

foi crucial para a nossa pesquisa, pois, trabalhamos ainda com um software da Linguística de 

Corpus1 intitulado Antconc2 em sua versão demo 3.2.3w, software que utilizamos para a 

etiquetagem do corpus, que nos possibilitou extrair por meio de suas eficazes ferramentas os 

termos e Fraseologias gerais, candidatas a unidades fraseológicas especializadas no respectivo 

corpus. 

O artigo apresenta a seguinte estrutura: esta introdução em que hora apresentamos os 

objetivos desta pesquisa, seguido da fundamentação teórica com base na Fraseologia 

especializada, posteriormente a análise dos dados, ou seja, a investigação morfológica e 

sintática das unidades fraseológicas especializadas da Economia, e por fim, a conclusão em que 

retomamos nossos objetivos e apresentamos os resultados deste estudo, bem como fazemos 

                                                             
1 A Linguística de Corpus (LC) é um conjunto de dados linguísticos (pertencentes ao uso oral ou escrito da língua, 

ou a ambos), sistematizados segundo determinados critérios, suficientemente extensos em amplitude e 

profundidade, de maneira que sejam representativos da totalidade do uso lingüístico ou de algum de seus âmbitos, 

dispostos de tal modo que possam ser processados por computador, com a finalidade de propiciar resultados vários 

e úteis para a descrição e análise (BERBER SARDINHA, 2004, p. 18). 
2 O programa pode ser encontrado e baixado gratuitamente no website <www.laurenceanthony.net>. O AntConc 

é um programa que roda em qualquer sistema operacional tais como: Windows, Macintosh OSX e Linux. As 

ferramentas que compõem o AntConc são: Concordance; Concordance Plot; File View; Clusters; Collocates; 

Word List e Keyword List. Para utilizar as ferramentas do programa, é preciso converter os textos para o formato 

txt e salvá-los no programa Bloco de Notas. 

http://www.laurenceanthony.net/
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uma pequena reflexão sobre o fenômeno da Fraseologia de especialidade e sua importância para 

o contexto da área técnico científica. 

 

2 UMA NOVA VERTENTE: A FRASEOLOGIA ESPECIALIZADA 

 

Historicamente, A Fraseologia, no sentido de investigação fraseológica, constitui uma 

disciplina relativamente nova. Em seu Cours de Linguistique générale, Ferdinand de Saussure 

(1916) faz referência às locuções todas feitas como elementos pertencentes ao sistema da 

língua. Porém é Charles Bally quem primeiro desenvolve pesquisas sobre o tema, o autor reuniu 

estudos que fundamentaram e deram vida à teoria da Fraseologia. Por causa destes trabalhos, 

Bally foi considerado, pela maioria dos linguistas, como o pai da Fraseologia. 

Embora os estudos fraseológicos tenham sido desenvolvidos pelo linguista Bally, a 

fraseologia passou a ser denominada como uma ramificação e continua sendo uma subdisciplina 

da lexicologia, já que os fraseologismos têm uma função semântica e pragmática com as 

palavras e que como tais também estão e fazem parte do vocabulário lexical. 

O termo Fraseologia é conceituado e apresentado enquanto conjuntos de palavras e/ou 

frases que se unem para formarem um vocábulo e proporcionar um sentido. Bevilacqua (2005, 

p. 74) destaca que: 

 

A fraseologia limita-se às expressões idiomáticas próprias de uma língua; 

outros consideram que ela exclui os provérbios, os ditos, as locuções e as 

lexias compostas. Há ainda quem considere que tais unidades possuam 

tamanhos extremamente variáveis, podendo incluir palavras, grupos de 

palavras, de termos, locuções, expressões, orações, segmentos de frases, 

frases, conjunto de frases e assim por diante. 

 

No que concerne ao âmbito social das línguas a área da Fraseologia vem se firmando 

cada vez mais, tanto na língua falada como também em áreas do técnico-científicas e 

especializadas de um determinado campo linguístico, comunicativo, tecnológico, científico 

entre outros. Estas unidades, geralmente, estão organizadas em dicionários ou glossários, de 

forma que suas definições estejam bem alinhadas para o melhor aproveitamento e 

processamento do usuário da linguagem que venha a buscar respostas nesses gêneros 

lexicográficos. 

Apresentam uma tipologia estrutural para as unidades terminológicas, tendo como 

objetivo definir a unidade terminológica sintagmática, segundo a proposta de Corbin (1997), 

que considera esse tipo de estrutura linguística como unidade polilexemática. Com base nesse 
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raciocínio, as autoras propõem uma primeira divisão para o que elas denominam de cadeias 

sintáticas em: unidades polilexemáticas e fragmentos de discurso. 

Desmet (1996-1997) caracteriza seu estudo de acordo com a combinação dos termos 

com as unidades do discurso, assim sendo, as combinações são restritas pela sintaxe e pelo 

estilo, fazendo com que essas combinações não sejam fixadas, mas sim que sejam livres 

podendo adquirir formas nominais, verbais ou adjetivais. 

A autora aponta que, através das Fraseologias Especializadas, podemos verificar o 

comportamento sintagmático e as ocorrências de diversas combinações de palavras, termos e 

orações, que compõem as unidades do discurso especializado, técnico e científico. Desmet 

(1997, p. 30) afirma que “A fraseologia de especialidade deve ser vista como uma zona 

fronteiriça entre o léxico, sintaxe, semântica e pragmática. Deve ser estudada na dialética 

língua-usos, integrando-se à partida no modelo de mecanismo de variação” 

Bevilacqua (2004, p. 29) define as Fraseologias especializadas como: 

 

Unidades de significação especializada sintagmáticas, formadas por um 

[Núcleo Terminológico] (unidade terminológica simples ou sintagmática) e 

por um NE (verbo, substantivo deverbal ou particípio derivado de verbo), que 

representam as atividades e processos específicos de um âmbito. São, dessa 

forma, dependentes de uma área temática, apresentam um determinado grau 

de fixação interna e frequência relevante em textos de um âmbito 

especializado.3 

 

A Fraseologia especializada estabelece uma dimensão entre o léxico, a sintaxe, a 

semântica e a pragmática, pois é dentro desses elementos estruturais da língua em uso que se 

manifestam os fenômenos fraseológicos do campo de estudo terminológico. 

As Fraseologias especializadas permitem a troca de palavras e/ou elementos invariáveis 

por um sinônimo, essa troca não afetará o valor semântico atribuído ao novo sintagma proposto 

e utilizado. Bevilacqua (2001, p. 99) destaca que: “[...] tais unidades se constituem de elementos 

invariáveis e variáveis, indicando, desse modo, a possibilidade de alterações no interior de uma 

unidade. Significa que pode ocorrer a inserção e a supressão de um ou mais elementos ou a 

alteração de sua ordem.” 

As Fraseologias do âmbito dos textos especializados ganham destaque em outro estudo 

de Bevilacqua (2004) em que a autora acrescenta a sua pesquisa sobre a Fraseologia 

                                                             
3 Unidades de significación especializada sintagmáticas, que están formadas por un NT (UT simple o sintagmática) 

y por un NE (verbo, nombre deverbal o participio derivado del verbo), que representan las actividades y procesos 

específicos de un ámbito. Son, pues, dependientes de un área temática, poseen um determinado grado de fijación 

interna y tienen una frecuencia relevante en los textos de un ámbito especializado. 
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especializada o termo “eventiva”, para um estudo das Fraseologias especializadas pertencentes 

ao domínio da energia solar, as quais denomina de unidades fraseológicas especializadas 

eventivas (UFE eventivas). Bevilacqua (2004, p. 16-17) as define como: 

 

[...] unidades formadas por um núcleo eventivo, considerado como tal por ser 

de base verbal ou derivada de verbo (nominalização ou particípio), e por um 

núcleo terminológico (termo). Entre estes dois núcleos se estabelecem 

relações sintáticas, mas principalmente semânticas, determinadas pelas 

propriedades do texto em que são utilizadas. Portanto são unidades que se 

conformam no e pelo texto em que são utilizadas. Cumprem, tal como os 

termos, a função de representar e transmitir conhecimento especializado. 

 

De acordo com essa definição sugerida pela autora, é possível observar ainda que são 

pelas condições pragmáticas e discursivas que as UFE’s contraem valor especializado, 

adquirindo, assim uma competência discursiva própria, sendo, portanto, capaz de transmitir o 

conhecimento especializado, relativo a determinado domínio e/ou área técnico-científica. 

A partir dos autores mencionados, consideramos as teorias e definições sobre à 

Fraseologia especializada, como um fenômeno terminológico de caráter linguístico, sintático e 

pragmático-comunicativo, com diversas contribuições para os estudos relacionados a 

linguagem geral e especializada. 

Confiamos que essas abordagens sobre os estudos relacionados à Fraseologia 

especializada, nos dão respaldo para o processo de estudo no que concerne aos critérios de 

divisão, limpeza, organização, controle e comparação dos dados, frente as necessidades que 

encontramos e que buscamos analisar para o melhor aproveitamento, interpretação e análise 

dos dados, que nos proporcionaram o produto final de nossa investigação acadêmica.  

Tratamos de textos típicos de um gênero científico especializado de caráter acadêmico, 

que, por si só, já se caracteriza como especializado por tratar de textos que reúnem uma temática 

própria de um domínio especializado que é justamente o campo da Economia.  

 

3 A CONSTITUIÇÃO MORFOSSINTÁTICA DAS UFES DA ECONOMIA 

 

Neste tópico, apresentaremos nossa análise e interpretação acerca dos dados, que foram 

retirados, copilados e organizados a partir das etapas metodológicas, que seguiram as 

orientações da Linguística de Corpus. Assim sendo, ressaltamos que, esta parte do nosso estudo 

baseia-se na observação dos dados do respectivo corpus. Dessa maneira, como já havíamos 
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mencionado anteriormente, o corpus é composto por artigos científicos da área especializada 

em Economia.  

Tramamos das relações morfológicas e sintáticas que constituem a estrutura das 

unidades sintagmáticas que formam as Fraseologias especializadas da Economia na referida 

investigação terminológica.  

Iniciamos nossa análise com uma observação sucinta dos dados extraídos e copilados 

pelo programa computacional da Linguística de Corpus Antconc3.2.3w. Nesta parte da nossa 

interpretação mostramos a estrutura morfossintática de cada unidade fraseológica, baseados nos 

pressupostos teóricos de Hausmann (1990), que menciona uma perspectiva para a Fraseologia 

Especializada a partir das estruturas morfológicas e sintáticas de (substantivo + adjetivo), 

(substantivo + substantivo) e em alguns casos acompanhados de preposição (substantivo + 

preposição + substantivo). 

Encontramos essas três formações sintagmáticas na estrutura morfossintática 

empregadas na terminologia da Economia. A maioria das formações é constituída por um 

elemento geral substantival, em função determinada, e por um específico adjetival, em função 

determinante: (substantivo + adjetivo). Vejamos: 

 

Capital circulante 

Capital constante 

Capital financeiro 

Capital fixo 

Capital produtivo 

Capital variável 

Capitalismo contemporâneo 

Capitalismo dependente 

Capitalismo mundial 

Economia brasileira 

Economia capitalista 

Economia neoclássica 

Economia política 

Produção capitalista 

Sistema capitalista 

Sociedade capitalista 

Crescimento anual 

Crescimento econômico 

Desenvolvimento capitalista 

Desenvolvimento econômico 

Desenvolvimento industrial 

Dinheiro mundial 

Dinheiro fictício 

Economia industrial 

Força social 

Força produtiva 

Mercado financeiro 

Mercado interno 

Mercado monetário 

Mercado mundial 

Modo capitalista 

Política econômica 

Política macroeconômica 

Política monetária 

Processo social 

Produção industrial 

Produção material 

Sistema bancário 

Sistema colonial 

Sistema econômico 

Sistema financeiro 

Sistema monetário 

Contexto social 

Divisão social 

Estrutura social 

Sociedade brasileira 

Sociedade burguesa 

Sociedade civil 

Sociedade política 

Taxa salarial 

Teoria econômica 

Teoria marxista 

Teoria microeconômica 

Teoria monetária 
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Teoria neoclássica 

Trabalho humano 

Trabalho social 

Valor adicionado 

Valor agregado 

Baixo crescimento (adjetivo + substantivo) 

 

Como podemos perceber, esta estrutura é a que apresentou mais unidades fraseológicas 

dentro do corpus de análise. São 60 unidades com está composição sintagmática, uma vez que, 

adicionamos a unidade “baixo crescimento” que apresenta a mesma estrutura embora com uma 

inversão da ordem sintática dos elementos gramaticais “adjetivo + substantivo”. 

As unidades com formação sintagmática (substantivo + substantivo), também são 

recorrentes no corpus, visto que encontramos 3 unidades com esta estrutura morfossintática. 

Vejamos: 

 

Dinheiro papel 

Dinheiro ouro 

Sistema-mundo 

 

Essas estruturas apresentaram um número menor em relação as outras, mas de nenhuma 

maneira podemos deixar de destacar essa formação sintagmática, pois mesmo com um número 

inferior as outras estruturas gramaticais encontradas no corpus e descritas nesta análise, não 

devemos ignorar a presença delas em nossa investigação terminológica. 

Por fim, elencamos as 17 formações gramaticais que constituem (substantivo + 

preposição + substantivo). Vejamos: 

 

Crescimento da produtividade 

Setores da economia 

Força de trabalho 

Modo de produção 

Processo de circulação 

Processo de produção 

Processo de reprodução 

Processo de valorização 

Produção de mercadorias 

Taxa de acumulação 

Taxa de juros 

Taxa de lucro 

Produtividade do trabalho 

Tempo de trabalho 

Expansão do valor 

Valor da mercadoria 

Valor do capital 
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Um dado interessante a se observar nestas formações sintagmáticas, é o fato de que 

todas as preposições que se juntam ao substantivo são (de, de + a, de + o). Ressaltamos que este 

é um fator importante a se descrever, pois sabemos que são muitas as preposições existentes no 

português brasileiro, todavia no nosso corpus particularmente, apenas uma foi recorrente. 

Outro dado que deve ser levado em conta e que comprova nossa escolha de se trabalhar 

com a perspectiva de Hausmann (1990), defendida e seguida por Bevilacqua (2004), já 

mencionada anteriormente é o fato de não encontramos formações gramaticais com a classe 

gramatical de cunho “verbal”. Dessa maneira nossa investigação se distancia um pouco das 

demais existentes, visto que, a presença do verbo é quase que unanime, quando se trabalha com 

unidades fraseológicas especializadas. 

Entretanto, postulamos que, como trabalhamos com dados estatísticos, fomos 

direcionados pelo corpus, para a extração, e organização das unidades fraseológicas que ora são 

apresentadas nesta análise. Assim sendo, as estruturas que apresentamos foram as que nos foi 

dado pelo nosso próprio corpus em análise. 

Ressaltamos que, o corpus nos direcionou para um trabalho fraseológico especializado 

a partir das estruturas com um perfil adjetival, dado muito interessante, uma vez que, em 

reconhecimento de Fraseologias especializadas a adjetivação tende a exibir frequências 

diferentes para cada área específica.  

Dessa maneira, elencamos que a nossa investigação se aproxima desta tendência indo 

de encontro ao estudo da adjetivação e sua localização em um corpus especializado, 

constituindo assim, uma combinação do substantivo + adjetivo na formação da Fraseologia 

especializada da Economia, sem esquecermos ainda das outras duas formações que também 

foram encontradas em nosso estudo, que embora com um número inferior de ocorrências, não 

deixam de ter importância para o fenômeno fraseológico em estudo. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este artigo foi baseado nos estudos da Fraseologia especializada e teve como objetivo 

analisar as Fraseologias especializadas da área da Economia com base na sua estrutura 

morfossintática. Tomando por base os pressupostos teóricos que alimentam e sustentam os 

estudos da Fraseologia comum e principalmente a Fraseologia especializada, bem como a 

utilização do programa computacional da Linguística de Corpus intitulado Antconc já 

mencionado anteriormente. 
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Ao longo desse artigo, selecionamos os termos, palavras e expressões candidatas a 

Fraseologias, identificamos sua composição morfossintática e por fim analisamos os processos 

de formação das Fraseologias especializadas da Economia, mostrando as principais classes de 

palavras gramaticais envolvidas na composição e formação das unidades fraseológicas. 

O estudo nos revelou que o fenômeno da Fraseologia especializada, pode manifestar-se 

no texto técnico científico de maneira diferente do que normalmente acontece, pois 

diferentemente do que geralmente ocorre com estudos relacionados ao fenômeno da 

Fraseologia, que traz à tona o verbo no infinitivo juntamente com a junção com outra categoria 

gramatical, em nossa investigação, foi o substantivo que predominou nos textos analisados. 

A análise revelou ainda que a estrutura de cada Fraseologia no texto, uma vez que, a 

junção de duas ou mais classes gramaticais de palavras formam a unidade fraseológica, que se 

torna especializada por estar inserida no interior do texto técnico científico especializado da 

Economia. Assim sendo, o pivô terminológico juntou-se com outra palavra sintagmática para 

formar a Fraseologia, que por sua vez se tornou especializada, pois, além do novo sentido que 

a união das palavras dá a fraseologia no contexto, os textos por si só já trazem em si, um teor 

técnico científico especializado, haja vista que todos os textos são artigos produzidos no âmbito 

da área da Economia. 

Logo, identificamos as unidades em sua maioria com a estrutura substantivo + adjetivo, 

que apresentou 60 unidades com esta estrutura semântico gramatical, já a para a estrutura 

substantivo + substantivo, foram encontradas apenas 3 ocorrências, e por fim, identificamos 17 

ocorrências para a composição substantivo + preposição + substantivo, revelando que os 

usuários utilizam com maior frequência essas três classes de palavras, em si tratando do estudo 

da Fraseologia.  

Ressaltamos ainda, que é um achado incomum visto que, a Fraseologia costuma 

apresentar-se na forma de verbo no infinitivo, junto a outra categoria gramatical, o que vai na 

contramão dos estudos eventivos da Fraseologia propostos por Bevilacqua, entretanto, 

entendemos que quando se trabalha com corpus, na maioria das vezes é o próprio corpus de 

analise que direciona a pesquisa. 

Por fim, ressaltamos que esse artigo é apenas um embrião, que buscou trazer à baila de 

conclusão um novo olhar para o estudo com corpora tendo como analise textos especializados 

do âmbito técnico científico da Economia, baseando-se ainda no estudo da Fraseologia 

especializada. Logo, entendemos que outros estudos podem e devem serem realizados para 

preencher as lacunas a serem exploradas nesse campo de estudo linguístico e lexical. 
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O TRATAMENTO DAS DEFINIÇÕES E DE EXEMPLOS DE USO DE TERMOS 

RELACIONADOS ÀS PROPRIEDADES DO SOM EM DICIONÁRIOS ESCOLARES 

 

Daniel de Sá Rodrigues 
Instituto Federal da Paraíba/Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO 

 
Considerando que a matéria prima da música é o som, uma das primeiras lições de teoria musical trata 

das propriedades do som, assim denominadas: altura, duração, intensidade e timbre. O domínio desses 

quatro termos é imprescindível para estudantes de música, em especial, os estudantes em idade escolar. 

Um material que pode ser de grande auxílio para esses estudantes aprenderem os termos é o dicionário 

escolar. Uma das características desse tipo de dicionário é apresentar definições de termos técnico-

científicos das áreas que os estudantes têm contato na escola, dentre as quais, a música, seja como 

disciplina própria, seja como uma das partes da disciplina de artes. Diante disso, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar o conteúdo das definições e exemplos de uso dos termos que denominam as 

propriedades do som em dicionários escolares. Foram selecionados três dicionários escolares que se 

enquadram nas características do dicionário tipo 3, conforme parâmetros estabelecidos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) para seleção de dicionários (BRASIL, 2012). Em cada dicionário, 

foram analisadas as definições e exemplos de uso das unidades lexicais altura, duração, intensidade e 

timbre, comparando com as definições em dois livros de teoria musical. As análises mostram que, no 

âmbito do conteúdo, as quatro unidades lexicais não são suficientemente tratados. Foram encontrados 

definições e exemplos que confundem duas propriedades do som (altura e intensidade); dois termos 

com definições muito genéricas, sem referência ao som (duração e intensidade); e um exemplo de uso 

que confunde timbre com altura, além de um dicionário que não apresenta nenhuma acepção de altura 

relacionada ao som. Assim, observa-se que as definições e os exemplos de uso das unidades lexicais que 

representam as propriedades do som carecem de um tratamento adequado, considerando as necessidades 

de um estudante de música de idade escolar. 

 

Palavras-chave: Propriedades do som. Dicionário escolar. Definição. Exemplo de uso. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O som, como matéria prima da música, apresenta quatro propriedades: altura, duração, 

intensidade e timbre. A altura é a propriedade de o som ser mais grave ou mais agudo. Os sons 

emitidos por um contrabaixo, por exemplo, são mais graves que os sons de uma flauta, que por 

sua vez, são mais agudas. A duração é o tempo em que o som se propaga. A intensidade é a 

força do som, que pode ser mais forte ou mais fraco. E o timbre é a propriedade de um som se 

distinguir dos outros sons, mesmo tendo mesma altura, duração e intensidade. É o timbre que 

distingue, por exemplo, o som do violino do som do violão. 
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As quatro propriedades do som são representadas em uma partitura da seguinte forma: 

a altura corresponde na pauta1 às cabeças das figuras2 que representam as notas musicais 

(quanto mais alta a cabeça da figura na pauta, mais agudo é o som); a duração é representada 

pelas diferentes figuras de som e de pausa3 a intensidade é indicada com letras em negrito e 

itálico abaixo da pauta, no caso da partitura abaixo, as letras f (forte) e p (piano)4; o timbre é 

identificado, por exemplo, com o instrumento musical que deverá executar uma peça, no caso 

da partitura abaixo, a palavra flauta, abaixo do título da música, à esquerda, indica que esta 

peça é executada por uma flauta.   

 

Figura 1 – Partitura do trecho da peça A Primavera de Vivaldi 

 
Fonte: GARCÍA, 2019 

 

Como se pode perceber, o domínio das quatro propriedades do som é imprescindível 

para estudantes de música, pois, além de seu conceito ser uma das primeiras lições de teoria 

musical, essas propriedades são desenvolvidas durante a aprendizagem de notação musical. 

Considerando que muitos estudantes de música estão em idade escolar, um material que poderia 

ser muito útil para aprender termos musicais, entre os quais os termos que representam as 

                                                             
1 Pauta é o conjunto de cinco linhas e quatro espaços onde são colocadas, entre outros elementos, as figuras que 

representam as notas musicais. 
2 Cabeça de figura é a parte redonda ou oval da figura (conhecidas informalmente como “bolinhas”), que pode ser 

localizada em uma linha ou em um espaço da pauta. A cabeça da figura pode ser preta ou branca. 
3 Cada figura de som representa uma duração de tempo do som. Por exemplo, o som representado pela figura da 

semínima (♩) dura mais que o som representado pela figura da colcheia (♪). Quando há duas colcheias seguidas, a 

figura representada é (♫). A figura de pausa representa o tempo em que o som não é executado. No caso da partitura 

acima, há uma pausa da semínima ( ) e uma pausa da mínima ( ) que correspondem a uma quantidade de tempo 

em que a flauta não executa nenhum som, sendo a primeira pausa com tempo mais curto que a segunda pausa. 
4 Os termos que se referem à intensidade do som, abreviados na partitura, são de origem italiana (ex. executar um 

som na intensidade piano significa tocar suave.) 
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propriedades do som, é o dicionário escolar. Uma das características desse tipo de dicionário é 

apresentar definições de termos técnico-científicos das áreas que os estudantes têm contato na 

escola, a exemplo da música, seja como disciplina própria, seja como uma das partes da 

disciplina de artes.                

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar o conteúdo das definições 

e exemplos de uso dos termos que denominam as propriedades do som em dicionários escolares. 

Para tanto, foram selecionados três dicionários com o intuito de verificar como são definidas e 

exemplificadas as palavras-entradas que representam as propriedades do som, tendo como base 

as definições dessas propriedades em duas obras de teoria musical. 

  

2 DICIONÁRIOS ESCOLARES  

 

O dicionário é um texto, um discurso, que apresenta suas características (PONTES, 

2009). Como tal, o dicionário está organizado basicamente em quatro níveis: a macroestrutura, 

a microestrutura, a medioestrutura e a megaestrutura (DAMIM, 2005). A macroestrutura 

equivale à nomenclatura do dicionário, um conjunto de palavras-entradas. As informações 

contidas nos verbetes formam a microestrutura. Já a medioestrutura diz respeito ao sistema de 

remissões e reenvio de informações dentro do verbete e do verbete para outras partes do 

dicionário. Por fim, a megaestrutura é o dicionário como um todo, incluindo materiais que estão 

antes, dentro e fora da macroestrutura.  

O verbete é formado pela palavra-entrada (lema ou cabeça de verbete) e a microestrutura 

(CARVALHO, 2016). Na microestrutura há informações referentes à classe de palavra a qual 

a palavra entrada pertence, separação silábica, pronúncia, marcas de uso, fraseologia contendo 

a palavra-entrada, definição(ões), exemplo(s) e/ou abonação(ões)5.  

As marcas de uso referem-se às situações nas quais a palavra-entrada pode ser utilizada. 

São classificadas em: 

 

a) Sociolinguísticas: variam conforme o “meio, as circunstâncias e as relações 

sociais entre os indivíduos,” tais como: popular, vulgar, gíria etc. 

b) Socioprofissionais (ou tecnoletais): referentes a alguma área específica das 

ciências e tecnologia. São exemplos: Medicina (Med.), informática (Inf.) etc. 

c) Geográficas: referem-se a países, regiões ou Estados. Temos como 

exemplo: Nordeste (NE), Brasil (Bras.) etc. 

d) Históricas: marcas relacionadas à evolução da língua e ao uso, ou 

não, das lexias nesse contexto. Por exemplo: arcaísmo, desuso, obsoleto etc. 

                                                             
5 Abonação é um trecho extraído normalmente de obras literárias, considerado exemplo de uso da norma padrão 

de uma língua. 
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e) Pragmáticas: marcas que trazem juízo de valor e nível das lexias, tais como 

irônico, pejorativo, jocoso etc. (CARVALHO, 2016, p. 73). 

 

Há uma diversidade de tipos de dicionários, dentre as quais o dicionário escolar. 

Conforme Pontes (2009), este dicionário, que tem como público alvo falantes nativos da língua 

em fase de aprendizagem e consolidação do léxico da língua materna, objetiva priorizar o léxico 

que atenda as necessidades deste público e apresentar-se de forma pedagógica. Dentre o léxico 

que deve atender as necessidades dos estudantes está o especializado das disciplinas escolares. 

Camilotti (2011) destaca a importância do dicionário no léxico contexto escolar com disciplinas 

especializadas: 

 

Considerando que os termos técnico-científicos são nomeações de elementos, 

conceitos e processos importantes à área em questão e que representam o 

conhecimento dessa área, sabemos que há poucos recursos disponíveis para 

auxiliar a sanar as dúvidas dos alunos sobre esses novos conhecimentos. O 

dicionário, porém, pode exercer esse papel de forma satisfatória. O que ocorre, 

entretanto, é que o dicionário acaba ficando esquecido, por falta de 

conhecimento de seu potencial para o ensino, seja de línguas ou também de 

outras matérias do currículo (CAMILOTTI, 2011, p. 65). 

 

No que diz respeito às definições em um dicionário escolar, Pontes (2009) apresenta 

vários princípios que regem a definição, dentre os quais destacamos: “A definição tem que ser 

completa, não podendo faltar nenhum traço característico, mas não deve ser demasiado longa” 

e “As definições devem ser produzidas de forma simples e claras, não podendo ser vagas”. 

(PONTES, 2009, p. 170). Para os propósitos desta pesquisa, sintetizamos os dois princípios em 

um, com algumas modificações, considerando o público alvo do dicionário escolar e também 

as definições de termos de disciplinas escolares: “A definição tem que ser curta e completa, não 

podendo ser vaga”.  

Já o exemplo de uso, como “enunciado que se acrescenta à definição para comprovar, 

ilustrar ou abordar uma palavra-entrada” (PONTES, 2009, p. 214), é de suma importância em 

um dicionário escolar, especialmente quando a palavra-entrada representa um termo técnico-

científico. Enquanto que a definição apresenta o significado da palavra-entrada em um contexto, 

o exemplo de uso demonstra como essa palavra é utilizada em uma frase ou um sintagma 

enunciado nesse contexto. Quando um dicionário escolar apresenta definições de termos 

técnico-científicos dentro de contextos de disciplinas escolares e apresenta também exemplos 

de uso desses termos em frases ou sintagmas que poderiam ser enunciadas nos contextos dessas 

disciplinas, ele cumpre sua função pedagógica de ajudar o estudante no esclarecimento desses 

termos.  
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3 METODOLOGIA 

 

Para a constituição do corpus, tomamos como base os parâmetros elaborados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para seleção de dicionários (BRASIL, 2012), 

que definem quatro tipos de dicionários. Os dicionários de tipos 1, 2 e 3 são destinados 

respectivamente, para estudantes do 1º ano, do 2º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental, enquanto que os dicionários de tipo 4 são voltados para estudantes do Ensino 

Médio. Considerando que a maioria das pessoas que iniciam seus estudos de música, seja na 

escola, seja fora dela, pertence ao grupo etário formado por pré-adolescentes e adolescentes, 

estando muito deles estudando nos quatro últimos anos do Ensino Fundamental, optamos por 

analisar dicionários do tipo 3, cujo número de verbetes é entre 19 mil e 35 mil. Considerando a 

disponibilidade no mercado6, os dicionários tipo 3 escolhidos para análise são: Mini Aurélio: o 

dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 2010), com mais de 30 mil verbetes; 

Minidicionário contemporâneo da língua portuguesa (AULETE, 2009), com 31 mil verbetes; 

Minidicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara (BECHARA, 2009), com mais de 30 

mil verbetes.  

Uma vez escolhidos os dicionários, verificamos como são definidas e exemplificadas as 

palavras-entradas que representam as propriedades do som: altura, duração, intensidade e 

timbre, tendo como base as definições de duas obras de teoria musical, muito utilizadas no 

contexto de ensino de música, a saber: Compêndio de Teoria Elementar da Música 

(LACERDA, 1967) e Teoria da música (MED, 1996). A análise restringiu-se apenas ao 

conteúdo das definições e dos exemplos, verificando se e como são definidas e exemplificadas 

as propriedades do som. 

 

3 RESULTADO DAS OBSERVAÇÕES 

 

As definições de altura, duração, intensidade e timbre nas obras de teoria musical de Lacerda 

(1967) e de Med (1996) são apresentadas a seguir:  

 

 

                                                             
6 Os dicionários analisados não são os dicionários selecionados pelo Ministério da Educação (MEC) para compor 

os acervos de dicionários escolares nas escolas públicas brasileiras em 2012. A edição do dicionário Caudas Aulete 

que pertence ao corpus desta pesquisa (a segunda edição) não é a mesma do dicionário selecionado pelo MEC (a 

terceira edição). A escolha dos três dicionários para análise nesta pesquisa, que não são os que foram selecionados 

pelo MEC, justifica-se pela sua ampla disponibilidade no mercado. 
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Quadro 1 – Definições das quatro propriedades do som (LACERDA, 1967) 

ALTURA é a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo. Por exemplo: no piano, 

tocando-se da direita para a esquerda, o som vai-se tornando mais grave. 

Tocando-se, ao contrário, da esquerda para a direita, ele vai-se tornando mais 

agudo. 

DURAÇÃO é o tempo de produção do som. 

INTENSIDADE é a propriedade do som ser mais fraco ou mais forte. 

TIMBRE é a qualidade do som, que permite reconhecer a sua origem. É pelo timbre que 

sabemos se o som vem de um violino, de uma flauta, de um piano ou de uma 

voz humana. 

 

Quadro 2 – Definições das quatro propriedades do som (MED, 1996) 

ALTURA determinada pela frequência das vibrações, isto é, da sua velocidade. Quanto 

maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. 

DURAÇÃO extensão de um som; é determinada pelo tempo de emissão das vibrações. 

INTENSIDADE amplitude das vibrações; é determinada pela força ou pelo volume do agente 

que as produz. É o grau de volume sonoro. 

TIMBRE combinação das vibrações determinadas pela espécie do agente que as produz. 

O timbre é a “cor” do som de cada instrumento ou voz, derivado da intensidade 

dos sons harmônicos que acompanham os sons principais. 

 

Nota-se que os autores optaram por perspectivas diferentes nas definições dos termos 

que representam as propriedades do som. Lacerda (1967) utiliza uma linguagem mais didática, 

com a utilização de sintagmas equivalentes ao termo (ex. duração = tempo de produção do som; 

timbre = qualidade do som) e com enunciados que indicam a característica de gradação da 

propriedade sonora (ex. altura – “mais grave ou mais agudo”; intensidade – “mais fraco ou 

mais forte”). As definições de altura e de timbre em Lacerda são acompanhadas de exemplos. 

Já Med (1996) opta pela linguagem mais técnica nas suas definições, associando sons com 

vibrações, sendo que cada propriedade do som é determinada por um aspecto da vibração, como 

a frequência (altura), o tempo de emissão (duração), a amplitude (intensidade), e a combinação 

das vibrações (timbre). Embora as definições de Lacerda e Med sejam de diferentes 

perspectivas, são complementares entre si para a compreensão das propriedades do som por 

parte dos estudantes de música.  

Passamos para as definições das propriedades do som nos dicionários eleitos para 

comporem o corpus desta pesquisa, iniciando pela definição de altura. 

 

Quadro 3 – Definições de altura nos dicionários 

FERREIRA, 

2010 

al.tu.ra [Alto¹. ▣5] sf. 1. Dimensão vertical dum corpo, da base para 

cima. 2. Posição dum corpo acima dum plano ou ponto de referência. 3. 

Estatura (1). 4. Elevação, eminência. 
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AULETE, 2009 altura (al.tu.ra) sf. 1 Dimensão vertical de um corpo: a altura de um 

muro. 2 Estatura: Oscar tem mais de 2m de altura. 3 Ponto elevado: 

Daquela altura, pode-se ver toda a cidade. 4 Ponto, localização: Não sei 

em que altura da rua fica a loja. 5 Instante, momento: Nessa altura já 

devem ter chegado lá. 6 Intensidade (de som, voz etc.): A música estava 

numa altura insuportável. ■ À ~ Como deveria ser, como a situação exige: 

Respondeu à altura às provocações. Nesta ~ do campeonato Neste 

ponto; agora: Não podemos desistir nesta altura do campeonato. Pôr 

(algo/alguém) nas ~s Elogiar muito. 

BECHARA, 

2009 

altura (al.tu.ra) sf. 1 Dimensão de um corpo da base ao alto. ⊡ a altura 

do prédio. 2 Estatura. ⊡ jogador com muita altura. 3 Local elevado. ⊡ 

Daquela altura vê-se o mar. 4 Posição, localização. ⊡ Em que altura fica 

a sua casa? 5 Momento. ⊡ Nessa altura já devem ter almoçado. 6 

Intensidade (de som, voz, etc.). ⊡ a altura da música. ◈ À altura 

Conforme o exigido. ⊡ Reagiu à altura daquela situação. Nesta altura 

do campeonato Agora. Pôr (algo/alguém) nas altura Fazer elogios. ◎ 

[Do lat. *altura.] 

 

Ferreira (2010) não apresenta definição e exemplo de uso de altura no seu dicionário. 

Aulete (2009), na sexta acepção da palavra-entrada altura, utiliza a sinonímia na sua definição, 

indicando que altura é intensidade. Ainda nesta definição, Aulete complementa, entre 

parênteses, quais elementos possuem intensidade, no caso, o som, a voz, etc. Não há marca de 

uso nesta definição, indicando o contexto em que a definição se aplica. Observa-se nesta 

definição, também, que há uma confusão entre altura e intensidade, considerando as 

propriedades do som. Esta confusão é confirmada com o exemplo de uso que acompanha a 

definição: “A música estava numa altura insuportável”. Bechara (2009), na sexta acepção da 

palavra-entrada altura, define-a de modo similar à Aulete, ou seja, utiliza da mesma sinonímia, 

da mesma complementação entre parênteses, além da ausência da marca de uso. O exemplo de 

uso em Bechara, “a altura da música”, também confirma a confusão entre altura e intensidade.  

As definições de duração nos três dicionários são as seguintes: 

 

Quadro 4 – Definição de duração nos dicionários 

FERREIRA, 2010 du.ra.ção [Durar. ▣2A] sf. 1. O tempo que uma pessoa, ou coisa, dura; dura. 

2. O tempo do desenvolvimento de um processo. 3. Qualidade do que dura. 

[Pl.: -ções.] 

AULETE, 2009 duração (du.ra.ção) sf. 1 Espaço temporal, definido ou não, em que algo 

dura: duração da vida. 2 Qualidade de resistente ou duradouro; 

DURABILIDADE. [Pl.: -ções.] 

BECHARA, 2009 duração (du.ra.ção) sf. 1 Espaço de tempo. ⊡ a duração do filme. 2  

Durabilidade, resistência. [Pl.: durações.] ◎ [De durar  + -ção.] 

 

Em nenhum dos três dicionários há definição de duração como propriedade do som. 

Ferreira e Aulete, na primeira acepção de duração em cada um desses dicionários, são muito 
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genéricos nas suas definições (em Ferreira, “tempo que uma pessoa ou coisa dura”, em Aulete, 

“espaço temporal, definido ou não, em que algo dura”). Já Bechara limita-se a definir duração, 

na sua primeira acepção, utilizando o sintagma “espaço de tempo”. Aulete e Bechara 

apresentam exemplos de uso, mas não se aplicam ao som; Ferreira não apresenta exemplo de 

uso. 

Nos três dicionários, a definição de intensidade é a que se segue: 

 

Quadro 7 – Definição de intensidade no MA 

FERREIRA, 2010 in.ten.si.da.de [Intenso. ▣14] sf. 1. Qualidade ou condição de 

intenso. 2. Grau muito elevado (de força, energia, potência, 

atividade). 3. E.Ling. O maior grau de força expiratória com que um 

som da fala é proferido. 

AULETE, 2009 intensidade (in.ten.si.da.de) sf. 1 Qualidade do que é intenso; 

FORÇA: Chuvas de grande intensidade. 

BECHARA, 2009 intensidade (in.ten.si.da.de) sf. Característica do que é intenso; 

força. ◎ [De intenso + -(i)dade.] 

 

Em Ferreira, não há definição para intensidade relacionada ao som nas duas primeiras 

acepções. Na acepção 1, há “qualidade ou condição de intenso”, o que faz com que o consulente 

tenha que consultar a palavra-entrada “intenso”. Na acepção 2, há “Grau muito elevado (de 

força, energia, potência, atividade)”. Além de não se referir ao som, restringe a intensidade ao 

extremo mais elevado, sendo que a intensidade pode ser também menos elevada. Na acepção 

3, há som, mas referente ao som da fala, no contexto dos Estudos da Linguagem, com a marca 

de uso E.Ling. É a única acepção no verbete que tem marca de uso. Não há em Ferreira exemplo 

de uso de intensidade. Já Aulete e Bechara apresentam semelhanças nas suas definições de 

intensidade. Assim como em Ferreira, definem a palavra-entrada como qualidade/característica 

do que é intenso, porém, diferentemente de Ferreira, apresentam na sequência, um sinônimo: 

força. Aulete e Ferreira também não definem intensidade como propriedade do som. Aulete é 

o único dos três dicionários que apresentam exemplo de uso, no entanto, o exemplo não se 

refere ao som. 

Finalmente, a definição de timbre nos três dicionários: 

 

Quadro 10 – Definição de timbre no MA 

FERREIRA, 2010 tim.bre [Fr. timbre.] sm. 1. Insígnia dum escudo para designar a 

nobreza do proprietário. 2. Selo, carimbo. 3. Fig. Honra, orgulho. 4. 

Qualidade distinta de sons de mesma altura e intensidade 

AULETE, 2009 timbre (tim.bre) sm. 1 Qualidade que distingue um som: Ela tem um 

timbre de voz desagradável. 2 Fon. Gram. Sonoridade de uma vogal, 



 

 

P
ág

in
a6

6
2

 

resultante do grau de abertura da boca para ser articulada. [Ver tb. 

aberto, fechado.] 3 Carimbo ou selo que identificam uma instituição, 

associação etc. 

BECHARA, 2009 timbre (tim.bre) sm. 1 Selo ou carimbo que identificam uma 

instituição, autoridade, etc. 2 Qualidade distintiva de sons. ⊡ timbre 

de voz agudo. 3 Fon. Gram. Na articulação das vogais, efeito acústico 

resultante do grau de abertura da boca. ◎ [Do fr. timbre.] 

 

As definições de timbre nos três dicionários, nas acepções que se referem à qualidade 

distintiva do som, são as que mais se aproximam da definição de timbre elaborada por Lacerda 

(1967). A redação das definições é semelhante nos três dicionários: “4. Qualidade distinta de 

sons de mesma altura e intensidade” (FERREIRA, 2010); “1 Qualidade que distingue um som” 

(AULETE, 2009); “2 Qualidade distintiva de sons” (BECHARA, 2009). No entanto, em 

nenhuma das definições há marca de uso. A definição de Ferreira é a mais detalhada entre as 

três, ao considerar a distinção de sons de mesma altura e intensidade, embora a duração possa 

também ser a mesma entre os sons e ainda assim ter timbres diferentes. Mesmo sendo a 

definição mais completa entre os três dicionários, Ferreira não apresenta exemplo de uso de 

timbre. Aulete e Bechara, por sua vez, apresentam definições muito semelhantes de timbre, 

porém há uma disparidade nos exemplos de uso. O exemplo de uso em Aulete não foge ao 

conceito de timbre como propriedade do som, quando enuncia: “Ela tem um timbre de voz 

desagradável.”, pois aponta para uma característica distintiva do som da voz. Contudo, em 

Bechara, o exemplo dado “timbre de voz agudo” confunde timbre com altura, pois a 

propriedade de uma voz ser aguda é a propriedade da altura, e não do timbre. De fato, uma 

flauta, um violino e uma voz feminina podem emitir sons de mesma altura na região aguda, mas 

são timbres diferentes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dicionários escolares são materiais didáticos de muita importância para os estudantes 

escolares, especialmente os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, pois é a partir 

desta fase escolar que os conceitos que compõem as disciplinas são amplamente trabalhados. 

A área de música é uma das que contém inúmeros termos especializados, dentre as quais os 

termos da teoria musical, a primeira subárea que um estudante de música tem contato. Na teoria 

musical, um dos primeiros assuntos a serem abordados são as propriedades do som (altura, 

duração, intensidade e timbre). Considerando a música uma disciplina independente ou parte 
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da disciplina de artes, os termos musicais introdutórios, como as propriedades do som, deveriam 

ser contemplados em um dicionário escolar. 

Nas observações relatadas neste trabalho foram encontrados definições e exemplos que 

confundem duas propriedades do som (altura e intensidade); dois termos com definições muito 

genéricas, sem referência ao som (duração e intensidade); e um exemplo de uso que confunde 

timbre com altura, além de um dicionário que não apresenta nenhuma acepção de altura 

relacionada ao som. 

Assim, observa-se que as definições e os exemplos de uso das unidades lexicais que 

representam as propriedades do som carecem de um tratamento adequado, considerando as 

necessidades de um estudante de música de idade escolar. 
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RESUMO 

 
O presente artigo buscará analisar, por meio de embasamentos teóricos da argumentação, o 

posicionamento do coletivo de professoras do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC como resposta ao 

projeto de lei “FUTURE-SE”. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, que dialoga com 

estudiosos como Aristóteles, Maingueneau e Charaudeau. Inicialmente, conceitua-se a teoria da 

argumentação que embasa os pontos de vista neste trabalho e, posteriormente, discute-se as noções de 

ethos, demostrando, por meio das análises, o papel deste na construção do ato de argumentar. A partir 

das análises, conclui-se que o ethos, evidenciado na nota de posicionamento do Coletivo, revela a 

imagem de professoras em resistência ao Ministério da Educação e/ou governo, bem como docentes 

aflitas com os riscos que o projeto “FUTURE-SE” poderá provocar nas universidades e nas instituições 

federais brasileiras. Revela, também, o ethos das professoras que acreditam na infringência, pelo 

Ministério da Educação, na Carta Magna Brasileira.       

 

Palavras-chave: Argumentação. Future-se. Ethos. Análise. Posicionamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os ensinamentos iniciados por Aristóteles surtiram grandes efeitos em diversas áreas do 

conhecimento. Dentre as quais, destacamos as contribuições para os estudos da linguagem e, 

sobretudo, para o campo da argumentação. As pesquisas nesta área de estudos na 

contemporaneidade revelam diversas perspectivas teórico-metodológicas, possibilitando 

diferentes formas de observar o fenômeno da argumentação. No entanto, a nosso ver, estas 

teorias se vinculam de algum modo aos preceitos aristotélicos, seja refutando, concordando e/ou 

ampliando os conceitos apresentados pelo estudioso. 

Isto posto, baseado em teóricos como Amossy (2005), Maingueneau (1996), 

Charaudeau (2006), dentre outros, propomo-nos, neste trabalho, a analisar o comportamento 

argumentativo dos oradores (ethos) do posicionamento do coletivo de professoras do Centro de 

Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com relação ao projeto 



 

 

P
ág

in
a6

6
5

 

de lei “FUTURE-SE”. Consideramos que a construção da imagem de si é um ato de mostrar-

se, no caso do orador do discurso, ao outro da conversação, e tal imagem pode ser revelada por 

meio de processos inferenciais resgatados pela enunciação e pelo contexto que circundam a 

enunciação. 

Neste sentido, metodologicamente, este trabalho apresenta os princípios que norteiam 

os estudos da argumentação e as relações entre os elementos retóricos (ethos, pathos e logos) 

no processo de argumentar. Como análises dos dados, recortamos partes do texto que nos 

permitam observar o ethos das professoras em relação ao pathos e, por fim, as nossas 

considerações finais. 

 

2 CONHECENDO OS PRINCÍPIOS E OS LIMITES DA TEORIA DA 

ARGUMENTAÇÃO  

 

Partimos da ideia de que entender a área da argumentação exige uma retomada aos 

preceitos da antiga Retórica. Neste contexto, as investigações revelam que inúmeros estudiosos 

contribuíram com as discussões sobre o tema e, dentre eles, encontramos filósofos, literatos, 

especialistas da linguagem e, destacadamente, linguistas. Estes últimos, ao fundamentarem os 

percursos teóricos das suas investigações, o fazem com o objetivo de compreender a dimensão 

argumentativa revelada nas construções discursivas. De modo geral, as abordagens teórico-

metodológicas sobre a argumentação até então investigadas foram essenciais para o 

desenvolvimento das Teorias da Argumentação a que temos acesso na contemporaneidade.  

E, ainda na tentativa de compreender os princípios que orientam os estudos da 

argumentação, tomamos como nossas as palavras de Sena e Figueiredo (2013, p. 02), ao 

afirmarem que, a partir dos estudos aristotélicos, a Retórica “ganhou um novo impulso passando 

a ser definida como a arte de persuadir através da utilização do raciocínio lógico, ou seja, a 

escolha de meios adequados para persuadir, e não mais como a arte da oratória, do bem falar, 

como era definida pelos sofistas”. 

Sob este princípio, atribuiu-se à Retórica uma nova visão, abandonando a ideia 

defendida pelos sofistas de ser a arte do “bem falar”, e adotando, agora, o sentido de ser a arte 

de persuadir através de meios adequados atrelados ao raciocínio lógico. Assim, em seus estudos, 

Aristóteles deixou claro que o princípio da Retórica era o campo do verossímil, sem a pretensão 

de uma única verdade irrefutável. Por meio da obra intitulada a Arte Retórica (dividida em 3 

livros), Aristóteles (1979) propôs a sistematização de um pensamento baseado na racionalidade, 
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estruturado sob a concepção de construir evidências argumentativas a fim de persuadir o outro 

da interlocução.  

Neste mesmo tom, para que a argumentação cumpra sua função na linguagem é preciso 

haver uma conexão com o auditório. Ou seja, o outro da conversação necessita interagir com o 

orador na tentativa de permissão ao convencimento e/ou à persuasão. Para que isso seja efetivo, 

cabe ao orador se adequar ao auditório, conhecendo o público a quem se dirige e estabelecendo 

posições empáticas, de forma que suas ideias sejam concebidas “como forma de ação, embora 

a ênfase não seja no que diz, no conhecimento produzido por ela e sim na finalidade de persuadir 

o outro” (RIBEIRO, 2009, p. 24). 

Ainda de acordo com as investigações de Ribeiro (2009), compartilhamos da ideia de 

que as relações discursivas se definem em três elementos: aquele que fala; aquilo sobre o que 

se fala, e aquele a quem se fala. Além deles, existem também três tipos de agentes do discurso, 

que são: o espectador que olha o presente; a assembleia que olha o futuro; e o juiz que julga 

sobre coisas passadas através dos gêneros de discurso retórico: deliberativo, judiciário e 

demonstrativo ou epidíctico. 

Sob esta perspectiva, o orador, ao proferir um discurso, revela uma imagem de si. Esta, 

por sua vez, está relacionada diretamente à imagem que ele faz do auditório a quem se direciona. 

Notamos que há uma relação de interdependência entre os elementos retóricos. 

 

3 NOÇÕES DE ETHOS E SUA CORRESPONDÊNCIA COM O PATHOS E O LOGOS 

 

Defendemos o posicionamento de que nos comunicamos com um propósito. E é no ato 

de comunicar que demonstramos as impressões pessoais sobre algo ou sobre algum 

acontecimento. É por meio da fala ou da escrita que podemos persuadir alguém, recorrendo, 

para isso, aos argumentos considerados relevantes no contexto da enunciação. Nesse sentido, 

os estudos aristotélicos nos ajudam a entender melhor a importância da retórica, tomando por 

base os três pilares básicos: ethos, pathos e logos.  

Compreendemos a retórica, na concepção de Mosca (2004, p. 20), como a “técnica de 

argumentação e de uma habilidade na escolha dos meios para executá-la”. E é sob os 

fundamentos das técnicas que se destacam: o ethos, que como o próprio nome sugere, recorre 

à ética e à moral, ou, em outras palavras, refere-se à imagem que o orador revela de si; o pathos, 

voltado aos sentimentos e emoções provocadas no auditório pelo orador; e o logos, atribuído 

ao uso da lógica, à própria materialidade discursiva. Apesar de serem recursos diferentes para 

o convencimento do público, entender os três nos ajudará a ter um melhor desempenho 
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argumentativo e a analisar como o outro se comporta, seja em uma simples conversa ou em 

uma comunicação estritamente formal.  

Como dito anteriormente, o logos evidencia e comprova raciocínios para apoiar 

argumentos por meio do uso da lógica. Para Aristóteles (1979), o logos prova - ou tenta provar 

- algo através de evidências e dados. Entendendo logos como o próprio discurso, de modo que 

se relaciona a algo que nos difere do irracional, percebemos os limites entre o que é benéfico e 

prejudicial, ou se o que é dito é legítimo ou ilegítimo. Este elemento retórico pode ser usado 

como um recurso para influenciar as emoções no pathos, que está diretamente ligado ao público.  

Enquanto o logos se classifica como um ato de ilação, de raciocínio lógico e 

argumentativo, Eggs (2008) divide os meios de persuasão em “dois blocos de convicção”. O 

primeiro bloco (logos), como já citado anteriormente, e o segundo bloco composto pelo pathos 

que, para Reboul (2004), é a capacidade de extrair a emoção do público, a imagem do 

enunciatário. Reboul (2004) caracteriza pathos como um conjunto de sentimentos que o orador, 

com o seu discurso, deve despertar no auditório. 

Com relação ao orador, aquele que profere o discurso e que, por meio deste, revela uma 

imagem de si, Aristótéles (1979) define ethos como o conjunto de argumentos morais e éticos 

utilizados no discurso. O ethos se relaciona à imagem ou às impressões que o emissor revela ao 

interlocutor sobre si mesmo. Seja em qual for a situação, é papel do orador conhecer e tentar se 

adequar ao seu auditório. Nesta tentativa de adequação, o tipo de linguagem, o tema escolhido 

e os argumentos utilizados pelo orador são fundamentais para estabelecer o acordo prévio 

inicial ao processo argumentativo.  

A noção, a origem e definição de ethos recebem influências dos mais diversos campos 

de estudos. Para a Antiguidade clássica, a origem do próprio termo vem do grego antigo ἦθος: 

caráter, disposição, costume, hábito. Segundo Amossy (2005), o ethos é entendido como a 

representação que o enunciador revela de si através da alocução para influenciar o auditório.  

Sobre a noção de ethos, Aristóteles afirma que: 

 

O caráter [ethos] pessoal do orador alcança a persuasão, quando ele nos leva 

a crer no discurso proferido. Acreditamos mais nos homens de bem por serem 

mais preparados e íntegros do que outros. Em geral, isso é verdadeiro, 

qualquer que seja a questão, e absolutamente verdadeiro onde a certeza exata 

é impossível e as opiniões estejam divididas. Assim como as demais, essa 

espécie de persuasão será alcançada por aquilo que é dito pelos oradores, e 

não pelo que o povo pensa a respeito do seu caráter antes do início do discurso 

(ARISTÓTELES, 2007, p. 23-24). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego_antigo
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Já nos estudos da Semiolinguística, o ethos não se vincula exclusivamente à imagem 

que o locutor constrói no seu falar, mas sim, também, ao procedimento, linguagem e posições 

não propriamente faladas, suficientemente capaz de construírem a imagem de si e do outro da 

interlocução. Para Charaudeau (2006, p. 115) “De fato, o ethos, enquanto imagem que se liga 

àquele que fala, não é uma propriedade exclusiva dele; ele é antes de tudo a imagem de que se 

transveste o interlocutor a partir daquilo que diz”. 

Após as considerações teóricas sobre ethos, continuamos o debate demonstrando de que 

maneira o ethos se revela em nosso corpus de análise.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este trabalho consiste em analisar, na perspectiva da argumentação, os posicionamentos 

do coletivo de professoras do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC, sobre o projeto de lei FUTURE-SE - Programa Institutos e 

Universidades Empreendedoras e Inovadoras, proposto pela Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério da Educação - MEC. Objetivamos, portanto, identificar e discutir a imagem de si 

revelada pelas professoras ao apresentarem suas considerações com relação ao referido projeto. 

O FUTURE-SE é um projeto do MEC, divulgado pelo Ministro da Educação Abraham 

Weintraub junto ao atual Secretário da Educação Arnaldo Silva. Segundo o MEC, o programa 

acontecerá por meio da adesão voluntária dos Institutos Federais de Ensino Superior, que terão 

uma autonomia financeira, na tentativa de estimular, dessa forma, o empreendedorismo e a 

inovação, além da captação de recursos privados. O escopo deste projeto consiste em contratos 

de gestão da União e dos IFES com Organizações Sociais (OS) que estejam associadas ao 

FUTURE-SE.  

Após a divulgação da proposta, aconteceram debates nas universidades do país, que, 

entre análises e reflexões, discutiam a adesão ou não ao projeto. Após a assembleia, o Conselho 

Universitário (Cun) da UFSC negou a sua participação ao programa, embasado nos estudos de 

cada Unidade de Centro da instituição. Nesse momento, o nosso objetivo consiste em analisar 

os ethos revelados nas considerações feitas pelas professoras do Centro de Ciências Jurídicas.  

A princípio, analisaremos a postura inicial das professoras no que tange aos elementos 

gerais do programa: 

 

Considerando o momento crítico por que passam as Universidades Públicas, 

notadamente diante dos cortes orçamentários que ameaçam a sua própria 



 

 

P
ág

in
a6

6
9

 

subsistência, o presente documento tem por objetivo não apenas efetuar uma 

análise jurídica do Projeto de Lei proposto pela Secretaria de Ensino Superior 

do Ministério da Educação - o FUTURE-SE, mas, também e principalmente, 

discutir a sua adequação aos propósitos do ensino público, gratuito e de 

qualidade, com especial destaque aos primados da diversidade, da democracia 

e da solidariedade social. (Posicionamento do Coletivo de Professoras do 

Centro de Ciências Jurídicas da UFSC sobre o PL FUTURE-SE, on-line) 

 

Observemos que há um grande temor, por parte das locutoras, quando destacam que o 

FUTURE-SE representa uma ameaça real e concreta à existência das universidades públicas e 

institutos federais. Isso é devido ao fato do projeto, ao ser consolidado, alterar a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dentre outras 16 leis em vigor regulamentadas na 

Constituição Federal de 1988. Dentre elas, podemos destacar o 54º artigo da jurisdição da LDB 

referente ao ensino superior e à autonomia democrática e inclusiva das universidades, que, 

segundo elas, se tornará frágil e até inexistente: 

  

Art. 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da 

lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua 

estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos 

seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. (LDB, 2019, on-

line) 
 

É possível perceber o posicionamento do orador, revelado por meio do discurso, antes 

mesmo de chegar ao final do texto. Maingueneau (2002, p. 95) destaca que “toda fala procede 

de um enunciado encarnado; mesmo quando escrito, o texto é sustentado por uma voz – a de 

um sujeito para além do texto”. Isso porque essa voz, que dá sustentação ao texto/discurso, 

mostra um caráter de atitude performática, independente das informações serem verídicas ou 

não. 

Podemos confirmar esse posicionamento na primeira parte do texto - “Considerando o 

momento crítico por que passam as Universidades Públicas, notadamente diante dos cortes 

orçamentários que ameaçam a sua própria subsistência...” – a qual infere-se que, nesse 

processo de discussões, é levado em consideração, pelas oradoras, não somente o quão 

prejudicial o PL pode ser às universidades públicas, mas também ao contingenciamento do 

MEC de uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino 

sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização 

de pesquisas. 

Neste contexto, deparamo-nos com o ethos de professoras comprometidas com a 

autonomia da universidade que está ameaçada com a proposta do governo. As autoras destacam 
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ainda o momento crítico no qual as instituições estão inseridas, e que possivelmente terão suas 

ações pedagógicas comprometidas. 

Analisamos em seguida, três das cinco reflexões (ordenadas de “a” à “e”) que o Coletivo 

apresenta: 

 

a) a proposta do PL foi construída sem a participação da comunidade 

universitária, sem observar a autonomia didático-científica e administrativa 

das instituições de ensino superior, estabelecida no art. 207 da Constituição 

Federal. Por ter sido proposto verticalmente, o projeto não foi abertamente 

discutido com a comunidade universitária, e o tempo para apresentar 

sugestões foi extremamente limitado, com desrespeito ao necessário caráter 

democrático de qualquer política pública; (Posicionamento do Coletivo de 

Professoras do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC sobre o PL FUTURE-

SE, on-line)  

 

O artigo citado em questão apresenta as seguintes diretrizes: 

 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

A partir dos argumentos expostos, podemos compreender que, para as professoras, o PL 

desrespeita a lei duas vezes: inicialmente por ingerência externa, menosprezando a soberania, 

inclusive participativa, garantida às universidades sobre as decisões que a respeito lhe fossem 

tomadas, e, em seguida, por atentado à democracia, negligenciando a oitiva populacional nas 

decisões públicas, que, nesse caso, foi demonstrado devido o Ministério ter delimitado tempo, 

restrito, de acordo com o Coletivo, de 21 dias para a retirada da consulta da proposta ao público, 

disponibilizada do dia 17 de julho de 2019 ao dia 07 de agosto de 2019.  

Ainda utilizando o Art. 207 da CFBR como um de seus embasamentos argumentativos, 

as letras “d” e “e” enumeram essas problemáticas: 

 

d) o PL atribui a Organizações Sociais (OS) a gestão administrativa, financeira 

e atuação no âmbito de ensino, pesquisa e extensão, em desrespeito à 

autonomia assegurada constitucionalmente às IFES (art. 207, CF/88); e) o PL 

se limita a uma visão de universidade voltada para pesquisa e inovação, 

desconsiderando o papel crucial das universidades brasileiras no ensino e na 

extensão, assim como afronta a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão (art. 207, CF/88). Ignora, ainda, as importantes políticas de 

assistência estudantil que possibilitaram a democratização do ensino superior, 

subestimando as brutais desigualdades de oportunidades no Brasil. 
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O ethos que se revela é o de professoras que demonstram acreditar que o 

assistencialismo estatal é de colossal relevância para atingir um acesso social igualitário à 

educação, que, para elas, com a aprovação do PL em questão, será prejudicado. Nessa esfera de 

igualdade no âmbito educacional, Kohan (2019) disserta, 

 

Quem quer, pode, mas como nem todo mundo quer – e o mundo social parece 

estar disposto a fazer o máximo para que algumas pessoas não queiram –, 

talvez ali encontre sentido a tarefa de um (a) mestre preocupado (a) com uma 

educação para a emancipação intelectual. Esse seria, portanto, um trabalho 

sobre a vontade dos (as) que foram ensinados (as) pela sociedade desigual a 

não confiar na sua própria capacidade. 

 

O entendimento da afirmação “e o mundo social parece estar disposto a fazer o máximo 

para que algumas pessoas não queiram” aparenta ser consoante à acusação do coletivo, quando 

afirma que o Ministério estaria ignorando e subestimando, respectivamente, as políticas 

assistencialistas e as desigualdades sociais brasileiras. O que nos remete à observação a seguir. 

Analisemos neste ponto a presença do pathos nesses discursos enunciativos: no texto da 

letra “e” ele aparece em afirmativas como “ignora, ainda, as importantes políticas de 

assistência estudantil, que possibilitaram a democratização do ensino superior, 

subestimando as brutais desigualdades de oportunidades no Brasil.” Ou seja, compreendemos 

que o orador se dirige ao auditório instigando um caráter mais sentimental, na tentativa de 

persuadi-lo por meio da emoção, característica do pathos, exalada no discurso.  

Após as discussões sobre a argumentação e retórica, tornam-se claros os indícios que o 

texto nos evidencia para encontrarmos as marcas do ethos das professoras, representado pela 

preocupação, receio e temor que o FUTURE-SE causará às universidades públicas. Visto que, 

para elas, o PL conceitua um retrocesso histórico, deturpador a várias leis conquistadas ao longo 

dos anos de uma luta pela democracia.  

Mais do que uma análise jurídica ou somente um posicionamento, as professoras 

realizaram um estudo minucioso sobre diversas esferas sociais, a fim de motivar o público 

(neste caso, todos que compõe a UFSC e a sociedade como um todo) a refletir e a se questionar 

sobre uma proposta, de acordo com elas, ameaçadora à educação brasileira, proposta por um 

órgão de grande renome e influência nacional como o MEC. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que a Retórica é a arte do convencimento, do bom uso da palavra e 

da eloquência. De acordo com Aristóteles (2007), os estudos retóricos consistem em observar 
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o que há de persuasivo no discurso, considerando o papel do interlocutor a quem o orador se 

dirige. Para isso, torna-se relevante compreender os componentes retóricos: ethos, logos e 

pathos. Embora neste artigo, tenhamos priorizado a análise do ethos em relação às emoções 

provocadas no auditório por meio dos posicionamentos do orador.  

O ethos, como o nome sugere, diz respeito à ética e à moral que o discurso poderá 

revelar. O logos também de nome sugestivo, refere-se à lógica argumentativa, que, para 

Aristóteles, é o que torna um discurso convincente. E, por fim, o terceiro, com a finalidade de 

extrair emoções positivas ou negativas a favor de suas intenções argumentativas. 

No texto em análise, ou seja, no discurso de posicionamento do Coletivo de Professoras 

do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC acerca do FUTURE-SE, percebe-se que os conceitos 

foram expostos, buscando, por meio de embasamentos constitucionais e de argumentos 

fundamentados na lógica, no emocional e na ética, persuadir o auditório - universidades, 

estudantes e Ministério da Educação - do seu propósito enunciativo, que, no caso, é a 

repercussão negativa à aprovação do projeto de Lei FUTURE-SE. 

O coletivo das professoras do CCJ, representa, acima de tudo, um grupo de mulheres 

estudiosas, com domínio de fala, transmissoras de fiel segurança nos argumentos sobre as 

nocividades que o FUTURE-SE trará às universidades públicas. Neste sentido, o orador do 

texto teme a forma que a ciência e a pesquisa científica serão tratadas, de maneira 

mercadológica, a fim de satisfazer apenas o interesse privado, que, segundo elas, se preocupa 

com aquilo de mais relevante e com o retorno financeiro mais rápido.  

Para finalizar, entendamos as palavras de Aristóteles (1979) em suas considerações 

sobre a Retórica: 

 

A retórica é a outra face da dialética, pois ambas se ocupam de questões mais 

ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma 

ciência em particular. De fato, todas as pessoas de algum modo participam de 

uma e de outra, pois todas elas tentam, em certa medida, questionar e sustentar 

um argumento, defender-se ou acusar  (RHET., I, 1354a). 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou o entendimento das teorias da 

argumentação, para que então compreendamos as noções do ethos em relação ao pathos e a sua 

importância no ato de argumentar. Conseguimos, por meio dos mais variados teóricos, 

identificar a imagem de si evidenciada no posicionamento do Coletivo de professoras da UFSC 

sobre o FUTURE-SE. O texto revela o ethos de resistência ao PL, para isso o orador recorre às 

justificativas que acredita serem as mais convincentes, na tentativa de convencer o auditório e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_facto
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expressa preocupação e temor com relação à democracia do país bem como à educação nas 

universidades públicas.  

Dada a relevância do assunto, a nosso ver, tornam-se necessárias contínuas discussões 

desta natureza por possibilitarem diferentes formas de observar os aspectos argumentativos nos 

discursos que circulam na sociedade. 
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RESUMO 

 
Este trabalho se propõe a analisar as práticas discursivas sobre o corpo transexual materializadas a partir 

de capas de revistas. Filiamo-nos aos estudos em Análise do Discurso de linha francesa, mais 

especificamente aqueles voltados à investigação dos modos de constituição do sujeito, com base nos 

postulados de Michel Foucault. Dessa forma, adotamos o método arqueogenealógico como ponto de 

partida para a investigação de duas capas de revista: uma capa da revista Elle Brasil e outra da revista 

TPM, ambas publicadas no ano de 2017, apresentando sujeitos transexuais em destaque. Na análise, 

buscamos vislumbrar na construção dessas duas materialidades discursivas o modo como o corpo 

transexual é discursivizado, construído, atualizado na memória do campo midiático, bem como 

discutimos sobre as relações de poder-saber que permeiam a construção de uma subjetividade transexual 

que, de certo modo, se diferencia daquela que corriqueiramente vemos colocadas à parte na sociedade. 

Dito de outro modo, investigamos de que maneira se deu o funcionamento do dispositivo da sexualidade 

especificamente aplicado ao corpo trans, nesse espaço da mídia. A partir dessa abordagem, e da 

comparação entre as duas capas analisadas, pudemos identificar que os corpos ali representados estão 

inscritos numa posição de resistência às interdições que geralmente são impostas aos sujeitos 

transexuais, construindo uma nova ordem do discurso na qual os sujeitos trans aparecem não como 

marginalizados, mas sim como protagonistas de uma luta pela representatividade que finalmente começa 

a ganhar força no meio midiático. A expectativa é que esta reflexão possa ajudar nas discussões acerca 

da representação do sujeito transexual em discursos midiáticos, pois entendemos que é de extrema 

importância que seja investigado o papel que essa instância discursiva possui na construção dessa e de 

outras subjetividades. 

 

Palavras-chave: Corpo. Discurso. Mídia. Transexualidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A mídia é um dos meios utilizados para forjar padrões, sejam de comportamento, de 

identidade, de pensamentos. Em seus discursos semióticos, impõe, por exemplo, a maneira 

como a mulher deve se vestir para ser bem vista na sociedade ou que tipo de alimentação 

devemos consumir para conseguir o corpo perfeito. Tais padrões interferem diretamente em 

nossa maneira de viver, em nossos modos de agir e existir no mundo enquanto sujeitos. 

Considerando tal influência da mídia em nossa sociedade, é possível perceber ainda que ela não 

só dita como devemos nos comportar, mas também serve para a construção de um estereótipo 

de sujeito ideal que será celebrado em detrimento de um oposto que deve ser evitado, rejeitado, 

excluído, silenciado, ocultado. É nesse viés que surge a ideia de pesquisar sobre a 



 

 

P
ág

in
a6

7
7

 

transexualidade a partir do discurso midiático, pois nos inquietou o fato desses sujeitos não 

ocuparem lugares de destaque na mídia por muito tempo – exceto quando se tratava de casos 

sobre violência, estudos medicinais ou entretenimentos em que apareciam ridicularizados, 

realidade que tem se transformado nos últimos anos, quando esses sujeitos têm ganhado 

destaque em áreas onde antes eram interditados. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo consiste em analisar as práticas discursivo-

midiáticas sobre o corpo do sujeito transexual materializadas através de duas capas de revistas 

publicadas no ano de 2017. O percurso teórico-analítico por nós empreendido divide-se em 

duas seções. Na primeira, traremos à luz discursões referentes à interccionalidade, a partir da 

perspectiva de Michel Foucault, existente entre sujeito, corpo e relações de poder e em como 

esses efeitos de sentidos atuam sobre o corpo transexual. Na segunda, privilegiou-se a análise 

interpretativa do corpus em questão. 

 

2 SUJEITO, CORPO E RELAÇÕES DE PODER 

 

Em seus estudos sobre o sujeito, o filósofo francês Michel Foucault advoga que os 

processos de subjetivação são sempre permeados por um feixe de relações que envolvem o 

conjunto de saberes construídos sobre o homem pelas várias áreas do conhecimento e os jogos 

de poder que são discursivamente engendrados no interior das relações sociais (FOUCAULT, 

2014). Conforme Dreyfus e Rabinow (1995, p. 176) “o indivíduo é o produto de 

desenvolvimentos estratégicos complexos no campo do poder e de múltiplos desenvolvimentos 

nas ciências humanas”, o que nos permite entender esse estreitamente entre o exercício do poder 

e as instâncias de produção de conhecimento. É vital a compreensão de que o enlace entre poder 

e saber se dá no âmbito do discurso e que as relações de poder agem excluindo ou limitando a 

circulação de determinados discursos na sociedade. A mídia, por exemplo, serve como um meio 

de disseminação de discursos/saberes que, de algum modo, atendem a demandas de determinas 

instâncias sociais de poder, sendo ela própria uma dessas instâncias. O sujeito, dessa forma, 

constitui-se em meio a uma série de mecanismos de objetivação e subjetivação manifestos por 

meio da linguagem.  

Considerando esses apontamentos, podemos pensar sobre o modo como os sujeitos 

transexuais se constituem em meio a essa arena de luta. O sujeito transexual põe em 

questionamento a evidência do sexo e do gênero enquanto um dado natural, por esse motivo 

são constantemente marginalizados e desprestigiados na sociedade, sendo vítimas, inclusive, 

de assassinato em decorrência de sua identidade de gênero. Segundo levantamento realizado 
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pelo Grupo Gay da Bahia, em 2018, das 420 pessoas LGBTQI assassinadas, 39% eram sujeitos 

trans1. Atos de violência como esses – assim como as diversas formas de exclusão a que são 

submetidos os que (sobre)vivem – têm origem, muitas vezes, em saberes produzidos e 

disseminados ao longo da história por diferentes áreas, tais como a medicina, que até pouco 

tempo considerava a transexualidade como doença; ou as diferentes religiões que condenam 

tudo aquilo que escape dos modelos binários baseados na lógica do sexo-gênero como 

elementos naturais. A mídia, como já mencionado, de certo modo, é uma instância de 

disseminação desses saberes e, portanto, contribui sobremaneira no processo 

objetivação/subjetivação desses indivíduos. 

Quando levamos em consideração essa influência da mídia nos processos de 

subjetivação, um elemento sobressai: o corpo. Este é considerado um elemento discursivo 

socialmente enquadrado em uma inflexível normatividade que impõe comportamentos e 

padrões estéticos aos indivíduos. Logo, o corpo enquanto objeto do discurso encontra-se no 

centro das relações de poder. Nesse sentido, falar em corpo implica desconsiderar o 

determinismo biológico e a estrutura binária de gênero e pensá-lo enquanto um elemento no 

qual operam-se diferentes dispositivos; embora, hodiernamente, a noção de gênero permaneça 

atrelada a uma formação discursiva biologizante em boa parte da sociedade. Segundo Nilton 

Milanez (2009, p. 218) “O corpo é investido por domínios de poder e de saber, ou seja, ter o 

seu corpo dominado por preceitos institucionais ou dominar seu corpo, imprimindo-lhes marcas 

singulares, é incluir-se como sujeito.” A Análise do Discurso, nesse sentido, considera o corpo 

enquanto um efeito político e discursivo; uma produção de sentidos; um produto histórico, uma 

vez que é na superfície corporal que se manifesta a subjetividade, sendo esta produto de intensos 

processos de lutas entre o sujeito e as diferentes relações de poder que buscam a todo tempo 

normatizá-los, discipliná-los.  

Considerando essa luta, há que se levar em conta o fato de ser o corpo um espaço de 

resistência frente às relações de poder que atuam sobre os sujeitos. Tomando novamente como 

exemplo os transexuais, seus corpos fogem à heteronormatividade baseada em modelos 

binários. O corpo trans externa sua subjetividade através de inscrições, seja por meio da cirurgia 

de resignação de gênero ou de traços que façam referência a sua verdadeira essência, como 

vestimentas e acessórios, discursivisando, dessa forma, necessidades, desejos e emoções do 

sujeito (MILANEZ, 2009). Em síntese, o corpo trans, enquanto materialidade discursiva, 

representa uma marca de transgressão frente aos saberes dominantes, além de romper com 

                                                             
1 O relatório completo pode ser acessado em https://grupogaydabahia.com.br/.  

https://grupogaydabahia.com.br/
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aquilo que é ideologicamente compartilhado como aceitável, isto é, com o prévio papel social 

construído e naturalizado pelo corpo social. Como defende Azevedo (2016, p. 43-44), “não se 

pode, então, estudar simplesmente o poder pelo poder, é necessário antes entender de que modo 

e a partir de quais estratégias os sujeitos resistem e enfrentam as redes de poder que a todo 

tempo querem envolvê-los”  

Desse modo, o discurso relacionado à transexualidade está diretamente ligado aos 

sentidos dominantes sobre esses sujeitos, haja vista que esse discurso encontra-se 

constantemente atravessado por formações discursivas referentes a discursos médicos, 

científicos, religiosos e/ou biológicos.  Logo, a interligação existente entre sujeito, corpo e 

poder é notória, já que as relações de poder atuam diretamente sobre os corpos dos sujeitos, 

materializando-se através de normatizações socialmente construídas. Posto que “O poder, antes 

de tudo, é um ‘efeito de conjunto’: é uma estratégia, é algo que está em jogo, ele incita, 

promove, produz e é ‘positivo’. Produz o quê? Sujeitos, discursos, formas de vida. Como? 

Através da transformação técnica dos indivíduos.” (FISCHER, 1999, p. 48-49). 

 

3 ANÁLISE DO CORPUS 

  

Para a constituição da investigação do corpus deste artigo, foram selecionadas duas 

capas de revistas. A primeira capa da revista ELLE Brasil2 e a segunda da revista TPM3, ambas 

publicadas no ano de 2017.  

 

CAPA 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Fashion Spoiler 

                                                             
2 Disponível em: http://www.fspoiler.com/2017/12/elle-brasil-dezembro-2017.html. Acessado em: 23 de nov de 

2019. 
3 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/tpm/revistas/2017. Acessado em: 23 de nov de 2019. 

http://www.fspoiler.com/2017/12/elle-brasil-dezembro-2017.html
https://revistatrip.uol.com.br/tpm/revistas/2017
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Na capa da revista ELLE Brasil, de dezembro de 2017, a modelo brasileira Lea T 

apresenta-se no ponto central da releitura da prestigiada pintura renascentista denominada de O 

Nascimento de Vênus, produzida entre 1482 e 1485 pelo pintor italiano Sandro Botticelle sob 

encomenda de Lorenzo di Pierfrancesco, respeitável político na sociedade italiana da época. Na 

mitologia romana, Vênus representa a deusa do amor; nascida das ondas do mar de Pafos, na 

ilha de Chipre. Assim, hodiernamente, a obra de arte em questão é considerada um cânone da 

pintura ocidental.   

Seminua, ao centro da capa, a modelo encontra-se de pé sobre uma grande concha, que 

por sua vez, está repousada em tapetes que buscam representar a fluidez da água do mar. Na 

obra-prima, a concha simboliza a fertilidade e o prazer; o formato de concha faz referência ao 

órgão reprodutor feminino. Assim, através da memória discursiva (MD) relacionada à Vênus 

enquanto a deusa do amor, da beleza e da fertilidade é perceptível a construção de sentido em 

torno do corpo da modelo transexual enquanto um corpo que representa essa feminilidade, 

beleza e fertilidade, atribuições que corriqueiramente são negadas a sujeitos trans em diferentes 

esferas da sociedade. Notamos, dessa maneira, uma relação de sentidos existente entre 

enunciados históricos, no caso, a capa da revista e a pintura, em um acontecimento discursivo 

que ressurge e adquire novo significado. Segundo Azevedo (2016): “A memória discursiva 

compreende, então, um espaço onde é possível perceber o embate de diferentes tipos de 

discursos de diferentes épocas, produzidos por sujeitos diferentes, sob variadas condições 

sócio-históricas que interferem na aparição de discursos posteriores” (AZEVEDO, 2016, p. 30). 

Nesse sentido, a memória discursiva e o interdiscurso encontram-se intrinsecamente 

relacionados, já que o interdiscurso enquanto a relação entre discursos, possibilita a 

materialização dos sentidos proporcionados pela MD. Segundo Fernandes (2008, p. 47-48) 

interdiscurso constitui-se enquanto a “presença de diferentes discursos, oriundos de diferentes 

momentos na história e de diferentes lugares sociais, entrelaçados no interior de uma formação 

discursiva”. É possível perceber, a partir das relações interdiscursivas entre a pintura e capa, 

que esta última atribui ao corpo trans aspectos da subjetividade feminina que esses sujeitos 

tanto buscam, mas que lhes são negadas. Ao realizar essa leitura, confirmamos nossa afirmação 

anterior de que o discurso midiático tem, pelo menos de certo modo, realizado um deslocamento 

desses sujeitos, antes apenas representados como sujeitos marginalizados ou como 

experimentos científicos, colocando-os, agora, em lugar de destaque, atribuindo a eles marcas 

subjetivas que validam sua identidade de gênero perante a sociedade. 

Na capa 01, a modelo apresenta extenso cabelo de cor castanha que desliza ao longo do 

seu corpo magro e simétrico, entrelaçando-se em seu braço, juntamente a um manto branco com 
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estampas florais douradas, enfatizando suas curvas bem delineadas, na busca de uma beleza 

clássica e ideal. A modelo faz gestos na tentativa de ocultar sua nudez: enquanto a mão esquerda 

está sobre os seus seios, a mão direita procura resguardar o seu sexo.  

O tom de pele negro da modelo juntamente a sua expressão serena e finamente 

requintada se adequam harmoniosamente à paleta de cores opacas que compõem os tecidos de 

tons esverdeados e marrons utilizados para a ambientação da vegetação do plano de fundo, 

assim como do título da revista; já que a valorização da natureza constitui-se um elemento 

característico da obra-prima de Botticelle. Na capa, a delicadeza dos movimentos e as 

harmonias das formas chamam atenção para o seu integral protagonismo. 

É interessante observar que o corpo apresentado na revista e descrito acima não é um 

corpo totalmente livre dos processos de objetivação da mídia. Ao representar um corpo trans 

em sua capa, ELLE Brasil não escolhe qualquer um, mas sim aquele que se encaixa nos padrões 

de beleza aceitáveis: pele negra, sedutora; cabelo longo, liso; pernas longas, corpo magro. 

Características em nada diferentes das que já estamos acostumados a ver estampando capas de 

revistas femininas. Logo, é um corpo fabricado para não incomodar, como geralmente 

incomodam os corpos reais, de transexuais masculinos ou femininos comuns, que vivem em 

meio a uma realidade bem diferente da modelo fotografada. O sujeito trans estampado é um 

sujeito docilizado que, embora represente grande conquista para sua comunidade por ocupar 

um lugar antes disponível apenas para mulheres cis, traz em seu corpo estereótipos sustentados 

por relações de poder que fomentam exclusão. 

Já na Capa 02, da revista TPM, de setembro de 2017, que tem como público alvo as 

mulheres, a modelo Amara Moira encontra-se ao centro da capa, completamente despida, de 

unhas pintadas, agachada com as mãos sobre sua coxa, utilizando somente sapatos de salto alto 

pretos; o enunciado verbal acima a descreve como “doutora em literatura, trans e ex-prostituta”. 

A modelo apresenta uma expressão facial séria, um delineador marcante juntamente a um 

penteado despojado. Toda a ornamentação da capa encontra-se em uma escala de cores 

acinzentadas, com o título da revista e uma faixa lateral em vermelho. No ponto central da capa, 

em letras maiúsculas brancas, o enunciado linguístico faz o seguinte questionamento: “O futuro 

é feminino?” 
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CAPA 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Revista Trip 

 

Se compararmos essa segunda capa à primeira, veremos que na Capa 01 o modo como 

o corpo transexual encontra-se discursivizado faz referência a um discurso estético que 

privilegia as normatizações e classificações impostas socioculturalmente. Nesse sentido, a 

pulseira, a tiara no cabelo e os traços bem delineados então associados a uma busca pela 

feminilização do corpo, ou seja, por uma produção identitária construída a partir de referências 

corporais relacionadas às condutas sociais direcionadas para a mulher. Assim, tal qual Vênus, 

deusa do amor, o corpo da modelo Lea T é associado a um ideal de feminilidade e de beleza a 

ser alcançado. Logo, o modo como o corpo transexual encontra-se materializado na Capa 01 

reproduz um estereótipo de gênero.  

Já na segunda capa, a materialidade corporal da modelo Amara Moira é marcada por 

sua postura transgressora e questionadora, representada pela exposição dos seios e postura 

altiva, bem diferente daquela sedutora da primeira capa. Do corpo da segunda capa, é possível 

fazer uma leitura diferente pois ele não está ali enquanto representação de um objeto de desejo, 

mas como um ícone de protesto, como uma forma de resistência (FOUCAULT, 2014).   

A imagem, nessa perspectiva, vai ao encontro do enunciado verbal utilizado para 

caracterizar Amara Moira: Doutora em literatura, trans e ex-prostituta. Um dos efeitos de 

sentido que resulta da relação entre linguagem verbal e não-verbal é que o sujeito ali 

representado transita/transitou entre diferentes posições – prostituta, doutora – como também é 

um sujeito fronteiriço (LOURO, 2013), tanto pela sua identidade de gênero, quanto pelo seu 
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corpo. O fato, porém, que merece ser ressaltado mais uma vez é que, apesar de diferir do corpo 

representado na Capa da ELLE Brasil, o corpo da Revista TPM também aparece ocupando um 

lugar na mídia que antes lhe era negado. Não apenas pelo fato do sujeito transexual estar ali 

representado, mas principalmente pelo deslocamento que esse sujeito sofre, indo de prostituta 

a doutora em Literatura. Embora saibamos que esta também ainda não é a realidade da maioria 

dos sujeitos trans no Brasil, merece destaque o fato da disseminação pela instância midiática de 

que esses sujeitos têm a capacidade de ocupar outros espaços que não os da marginalidade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da interpretação comparativa feita entre as duas capas analisadas, infere-se que 

os corpos dos sujeitos transexuais apresentam-se inscritos em um posicionamento de resistência 

frente às formas de cerceamento impostas pelos saberes dominantes, que reiteradamente 

marginalizam sua identidade e subjetividade. Logo, a materialização em questão subverte a 

ordem do discurso hegemônico e heteronormativo de gênero normatizado pela sociedade, 

passando a construir processos identitários e formas de representatividade, mesmo que em 

alguns aspectos, conforme apontado na análise, reproduza também estereótipos que repetem 

esquemas de exclusão. 

Dessa maneira, é notório que o discurso midiático relacionado ao sujeito transexual 

estabelece relações de poder referente ao corpo, haja vista que ele está fortemente atravessado 

por uma série de discursos que o objetivam/subjetivam. Nesse sentido, o âmbito discursivo-

midiático trabalha diretamente com a proliferação de discursos dominantes que tratam o corpo 

enquanto um produto, atendendo a demandas de diferentes instâncias de poder.  

Assim, espera-se que esse estudo fomente discussões e questionamentos referentes à 

construção da representação do corpo transexual em discursos midiáticos, haja vista que essa 

instância discursiva dispõe de estratégias que atuam enquanto dispositivos de controle e poder, 

representando, dessa maneira, uma ferramenta que possui a função de naturalizar percursos que 

produzem uma série de sentidos relacionados à subjetividade do sujeito trans. Por conseguinte, 

faz-se importante dar visibilidade aos sujeitos trans, posto que esses sujeitos são constantemente 

invisibilizados e menosprezados em diferentes espaços da sociedade.  
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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise comparativa da representação da mulher em 

diferentes perspectivas teóricas como: conceito de Devir-Mulher proposto por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (1997). Através de tais considerações foi possível verificar na canção Mulheres (1995), 

composta por Toninho Geraes e interpretada por Martinho da Vila movimentos molares de polarização, 

na qual estratifica-se sob uma ótica masculina e configura-se os preceitos do patriarcado no qual tendem 

a disciplinar e normatizar o corpo feminino. De modo antônimo e como uma resposta ao falocentrismo 

deliberado, o grupo Samba que elas querem interpreta uma elaborada prosódia da música anteriormente 

citada, composta por Doralyce Gonzaga e Silvia Duffrayer sob uma ótica feminina a canção Nós somos 

Mulheres (2018) na qual apresenta a libertação das amarras de sujeitamento feminino imposta pela 

sociedade, descobre-se em Devir a voz da mulher potencializando-a. 

 

Palavras-chave: Devir-mulher. Relações de Poder. Patriarcado. Feminino.  

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

 

A música demarca as vozes dos sujeitos que se sentem representados por ela, sendo 

perceptível assim, a sua conexão com a sociedade. Dessa maneira, essa ligação cria condições 

sociais que facilitam ou impedem uma mudança social. O empoderamento feminino é muito 

discutido nas músicas atualmente, o que antes era visto de modo tímido e reprimido, é aos 

poucos modificado através de pequenos passos e lutas que demarcam a representação da 

mulher. 

A música Mulheres (1995), composta por Toninho Geraes e interpretada por Martinho 

da Vila demarca justamente essas questões sociais entre homens e mulheres. Refletindo o papel 

da mulher sob uma ótica machista, sexista e patriarcal, no qual o homem ao conquistar várias 

mulheres e categorizá-las como mulheres ideais e não ideais, demarca o ápice da sua 

masculinidade. Essas representações levantadas na canção, residem na visão que o homem tem 

sobre o sexo feminino, como um sexo frágil e refletem nos posicionamentos dos homens, já 

que a música representa e enaltece comportamentos sociais presentes no falocentrismo. 
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Em contrapartida como um ato de resposta Doralyce Gonzaga e Silvia Duffrayer com a 

música Nós Somos Mulheres (2018), produz uma nova narrativa sobre o ser mulher na 

sociedade, como uma protagonista, que está em um novo local de fala, demonstrando a luta e 

resistência à classe dominante e a reprodução de comportamentos machistas. No desenrolar da 

música, a letra trás a emancipação feminina e a identidade protagonista de algumas mulheres 

da história de luta e resistência no Brasil como Dandara, Elsa Soares, Anastácia e Chica da 

Silva. Mulheres estas que trazem a representação de movimentos de desconstrução de ideias 

dominantes, escapando da ordem de poder na época em que viviam. 

Desse modo, é possível relacionar as duas músicas, a primeira que se encontra dentro 

do patriarcado, ao qual o homem é considerado o alicerce da sociedade e detém o poder sobre 

a mulher, oprimindo e subordinando a condição feminina. E a segunda, que demonstra uma 

resposta a esses meios de subordinação e categorização do ser mulher, aparece como uma linha 

fuga a ordem operante do patriarcado e afirma a potência e resistência feminina contra esses 

moldes. Assim, buscamos compreender as construções de ideias presentes nas duas músicas 

citadas, através dos postulados filosóficos dos franceses Guilles Deleuze e Félix Guattari, de 

modo a compreender os movimentos rizomáticos e a constituição do devir mulher na música 

Nós somos mulheres, diante da figura masculina e molar que impera e segmentariza o outro ser, 

na canção Mulheres. 

 

2 MOVIMENTO HETEROMOLAR: MULHERES CABEÇA E DESEQUILIBRADAS 

 

De acordo com Foucault (1970), toda a sociedade é produtora de discursos que 

selecionam, controlam, organizam e distribuem por meio de papéis que impõem o poder sobre 

o outro. Desta forma, a música cantada por Martinho da Vila (1995), a qual é o objeto de estudo 

deste trabalho, demarca uma intencionalidade, um sujeitamento imposto pelo homem, um 

discurso que cristaliza e se ordena em meio à sociedade: a mulher como objeto de vontade. 

Além disso, quando Toninho Geraes (1995) afirma: “Já tive mulheres de todas as cores, 

de várias idades, de muitos amores [...] Casada carente, solteira feliz, já tive donzela e até 

meretriz”. Este trecho demonstra uma polarização do gênero masculino sobre o feminino, ao 

qual esse corpo é objetificado, assim podemos situar-nos sobre o que Deleuze e Guatarri (1996) 

conceituam sobre a figura molar e molecular. Estes abordam que toda sociedade e seus 

indivíduos são atravessados por essas duas correntes discursivas ao mesmo tempo.  
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Na música de Martinho da Vila temos uma figura molar, um padrão caracterizado 

através da imagem masculina dominante. Possivelmente um homem branco, ocidental, adulto, 

racional, heterossexual, e classe média/ alta. 

Este modelo fornecido pela máquina abstrata (Delleuze e Guatarri, 1996), estabelece ao 

estratificar o sujeito à classificação de uma norma a ser seguida, um estado de dominação e uma 

estruturação da sociedade e principalmente do sujeito mulher diante da lei de dominância. Seria 

então, uma linha molar que codifica e define modelos dominantes que são divididos 

binariamente, classe dominante e sujeitada, homens e mulheres, brancos e pretos, etc. 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 31). Segundo Beauvoir (2009), a situação de inferioridade da 

mulher não parte de um destino biológico que a reduz como mãe e esposa, mas sim de atributos 

que são construídos em meio à sociedade, visto que sua submissão e dominância por parte do 

homem percorre épocas.  

Ainda sob esta ótica, esse padrão tem segmentos singulares e vê o sujeito mulher como 

uma prática de objetificação, inferiorizada e abandonada em insignificância, que representa 

uma ordem e suas categorias “casada e solteira (aceita pelo arquétipo social) / donzela e meretriz 

(à deriva dos preceitos comuns à sociedade vigente) / cabeça e desiquilibrada (quando a mulher 

empodera-se)”.  

Outrossim, há uma segmentariedade em torno do que é ser mulher. De acordo com 

Beauvoir (2009), as mulheres sempre estiveram inseridas onde os homens permitiram, se elas 

participam de algo na sociedade é porque essa função foi concedida por homens. Portanto: “O 

prestígio que goza aos olhos dos homens, é deles que o recebe” (BEAUVOIR, 2009, p. 113). 

No trecho “mulheres de todas as cores” há uma estratificação do ser e uma territorialização e 

colonização, de um desenho da dinâmica social no sistema molar. Essa rigidez é apresentada 

no discurso molar da música como uma fala relacionada à moralidade de sistemas e instituições 

num movimento que é percebido através dos sentidos (DELEUZE; GUATTARI, 1996). 

Em contrapartida, há uma estrutura molecular, uma linha maleável que percorre os 

entrelugares. Na música Nós somos mulheres, é demonstrado o perfil de várias mulheres que se 

espalham no interdito de um lado, enquanto a música de Martinho da Vila está entre o não dito. 

Com sua classe e segmento binário, o artista enquadra-se na molaridade, enquanto as cantoras 

do grupo, encontram-se do outro lado na molecularidade, estão entre mulheres e em meio a suas 

lutas, suas conexões, precipitações e mutações (DELEUZE; GUATTARI, 1996).  

Ademais, há uma predominância de linhas flexíveis, mulheres que representam fluxos 

moleculares e linhas de fuga das mulheres representadas por Martinho da Vila.  Opostamente, 

vemos na letra do grupo Samba que elas querem, esse contraponto: “Crescendo oprimida pelo 
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patriarcado, meu corpo minhas regras agora, mudou o quadro.” O trecho em destaque mostra o 

movimento de desterritorialização, processo pelo qual se abandona um território e passa por 

uma linha de fuga (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 224).  

Segundo Foucault (1979, p. 78), o poder exercido sobre as mulheres e outros grupos 

minoritários é coercitivo e controlado, os quais iniciaram uma luta específica que vai contra 

essa forma particular de poder. Essas lutas fazem parte de um movimento revolucionário que 

se caracterizam como as estratégias de resistência que não precedem o poder, e sim coo 

extensiva ao poder. Assim, não parte da premissa de reorganizar o mesmo poder, mas sim lutar 

contra a opressão e controle sobre elas.  

A partir da perspectiva de poder, de acordo com as relações de gênero, permite-nos 

refletir sobre o rompimento da polarização do masculino sobre o feminino, em que um dos 

pólos detém o poder e subordina o outro. Esse efeito disciplinar no exercício do poder é 

conhecido como a aptidão de docilizar os corpos, induzir a comportamentos desejados e 

esvaziar a capacidade de contestação (FOUCAULT, 1977). O que podemos dizer é que a 

exclusão de um sujeito como a mulher contribui para que estas se mobilizem em potencial 

recurso para exercerem o poder, pois nessa relação de desigualdade entre o ser masculino e 

feminino, estas entram em processos de organização e poder, tendo como força organizativa a 

resistência.  

Nesse sentido, as mulheres desviam- se de um padrão e extrapolam um critério já 

conhecido, uma norma, uma regra e reterritorializa em um movimento de construção do 

território. A linha de fuga é o evadir, fazer um sistema vazar, fugir desse sistema.  Observa-se 

a mulher que vinha sendo oprimida pelo patriarcado, em que o homem detém o poder, 

subordinando a mulher, e agora esta desterritorializa-se e foge de um sistema, promovendo 

distorções, deslizamentos e fissuras nas normas. 

 

3 DEVIR MULHER: MEU CORPO MINHAS REGRAS AGORA MUDOU O QUADRO 

 

A música Nós somos Mulheres (2018) do grupo Samba que elas quererm, é uma resposta 

à música Mulheres (1995) de Martinho da Vila. No decorrer da canção há representações 

femininas brasileiras que são identificadas por suas histórias de resistência.  Em diferentes 

épocas, cada mulher dentro de um diferente cenário social com demarcações de tenacidades 

introduz-se ao viver rizomático, assim, em um primeiro momento é preciso contextualizar quem 

foram essas mulheres e o momento histórico as quais estavam inseridas. 
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A primeira mulher representada na música é Dandara dos Palmares que foi casada com 

Zumbi dos Palmares, um guerreiro que assumiu a liderança do quilombo. De acordo com 

narrativas populares, Dandara participou junto ao seu esposo da luta armada contra a antiga 

liderança do quilombo, que pretendia entrar em acordo com a coroa portuguesa. Ela liderou 

vários confrontos que ocorreram entre os integrantes do quilombo e os soldados da coroa. 

Dandara sobreviveu à última disputa que demarcou o fim do quilombo, historiadores relatam 

que a guerreira teria cometido suicídio em 1694, como forma de resistência, quando seu 

companheiro foi tomado por uma expedição (SANTOS, 1985). 

A segunda é Elza Soares, uma das grandes artistas da música popular brasileira, teve 

uma infância marcada pela pobreza e violência, durante sua vida enfrentou inúmeros casos de 

racismo e violência de gênero. Através de sua música combateu o racismo e rompeu padrões 

de gênero, sempre demonstrando a sua identidade de mulher e negra. Em seus últimos trabalhos 

Elza lançou canções que poetizavam as lutas das minorias e denunciavam a violência contra a 

mulher e o preconceito com a população LGBT, sua arte é engajada nas questões 

contemporâneas (VIDEIRA, 2018). 

A terceira mulher é Anastácia, considerada símbolo de resistência e uma importante 

figura feminina da história negra. De acordo com o Centro de Estudos das Relações de Trabalho 

e Desigualdades- CEERT (2016) Ela não cedeu aos apelos sexuais de seu senhor e por isso foi 

estuprada e amordaçada. Conhecida por ser uma mulher forte e guerreira, e por sua luta contra 

opressão do sistema escravista. Por sua posição diante do seu superior, Anastácia foi 

sentenciada a usar uma máscara de ferro por toda vida, sua resistência serviu de incentivo para 

outros negros escravizados (CEERT, 2016). 

A última mulher representada na canção é Chica da Silva, trata-se de uma figura 

feminina que foi narrada de diversas formas. Sua historia é contada em músicas, poemas, 

crônicas e filmes, cada qual com sua releitura. Cada narrativa representou quem era Chica da 

Silva, isso fez com que sua imagem ficasse distorcida e estereotipada. Ela se tornou a primeira 

dama-negra da nossa história através das linhas de fuga do amor e da afetividade. Conhecida 

como uma mulher forte, decidida que não se curvou a servidão que se esperava das mulheres 

escravas. Chica da Silva conquistou o amor de um dos homens mais poderosos da colônia e 

com ele teve quatorze filhos. Outra narrativa sobre Chica da Silva retrata uma mulher 

promíscua, que constrói seu império a base de trocas sexuais (RIBEIRO, 2016). 

O conceito de rizoma nos ajuda a entender a identidade dessas mulheres que são 

descritas na canção, uma identidade rizomática, mulheres que se distinguiam das raízes 
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impostas pelo homem e pela escravidão, elas não estavam enraizadas em seus estados e sim em 

constante processo de resistência, mulheres com pensamentos e ações rizomáticas: 

 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre 

as coisas, inter-ser, intermezzo. [...] Para onde vai você? De onde você vem? 

Aonde quer chegar? São questões inúteis. [...] É que o meio não é uma média; 

ao contrário, é o lugar onde as coisas adquirem velocidade. Entre as coisas não 

designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e 

reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal 

que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas 

margens e adquire velocidade no meio (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 48-

49). 

 

Para essas mulheres não havia sentido continuar em uma linha reta, em um método 

cartesiano, no que se espera de uma mulher negra em diferentes épocas. Mas sim serem linhas 

tortas que ora se confundem, ora se ligam, ora se espalham, multiplicando e criando conexões 

com outras mulheres. A relação de ser mulher com o rizoma está justamente nesse ser que flui 

e perpassa uma forma e se constitui em afetamentos que as fazem escapar das políticas de 

identidade. 

Essas figuras femininas representam-se num estado de devir, essa concepção se dá 

através do ser minoritário, que está em diferença à norma padrão, o homem como uma figura 

majoritária, enquanto que os devires são minoritários (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 87).  

Mulheres, negras, escravas, que inspiram formas de resistência e em específico no 

contexto da música a identificação do sujeito feminino e através de linhas de fugas a 

possibilidade de devir-mulher se opondo aos estereótipos criados em torno do ser mulher na 

sociedade que opõe a um padrão normativo. 

 

[...] as mulheres, as crianças, e também os animais, os vegetais, as moléculas 

são minoritários. É talvez até a situação particular da mulher em relação ao 

padrão homem que faz com que todos os devires, sendo minoritários, passem 

por um devir-mulher. No entanto, é preciso não confundir “minoritário” 

enquanto devir ou processo, e “minoria” como um conjunto ou estado 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 88). 

 

Desse modo, os devires, mulher, molécula, criança, entre outros são o que chamamos 

de linha de fuga, que desfazem a significação de algo concreto, através de movimentos e 

afetações. O devir não corresponde a uma relação, nem tampouco a uma semelhança, a ideia de 

imitação ou identificação. Não se pode dizer que seria uma filiação, mas sim uma aliança 

(DELEUZE; GUATTARRI, 1997, p. 18-19).  
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No trecho: “Não sou sua projeção, você é que se baste”, a mulher ao entrar no estado de 

devir não se combate ao homem, ou se identifica, mas flui. De certo, essa passagem não se opõe 

a uma forma, não se projeta à figura masculina, nem se quer atingi-la, mas sim fluir. Para 

Deleuze e Guattari (1997, p. 19) quando se diz, homem, mulher, animal, fala-se de formas, 

identidades, mas quando se fala em devir-mulher, fala-se de fluidez e alianças afetivas 

rizomáticas. Logo: 

 

E uma oposição estanque, mas ao mesmo tempo é uma oposição diferencial 

em relaão às oposições dominantes. Se eu não posso me integrar na iniciação 

a certa posição sexual dominante, se eu não posso semiotizar a minha 

singularidade - que talvez não seja nem homem, nem mulher, nem planta, nem 

animal, nem nada disso -, então tudo bem, eu serei uma mulher. Entretanto, 

não é isso que vai me permitir singularizar [...] Sempre estamos metidos em 

processos diferenciais de singularização: a questão esta, exatamente, em não 

se deixar capturar, em não cair nesses modos de qualificação e de estruturação 

ao que bloqueiam a processo (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 80-81). 

 

Ainda sob esta perspectiva no falocentrismo, a mulher é o outro e está abaixo do homem, 

no devir-mulher há uma ruptura dessa qualificação molar. Desta forma, compreende-se que na 

sociedade há uma projeção estética e valorativa em relação ao papel da mulher, o modelo de 

mulher, a noiva, a puta/ a esposa, a amante. Ao resistir a esses modelos é o que se pode chamar 

de devir-mulher, “devir mulher do homem, devir mulher da mulher, enfim, devir mulher de 

nossa sociedade” (GUATTARI; ROLNIK, 1996).  

Desse modo, o devir mulher diz respeito ao não sobre todos os homens sendo que no 

trecho “Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade” a mulher demarca o seu 

desejo, sua vontade nessa relação social entre homens e mulheres. As mulheres categorizadas 

de maneira universal e uniforme, nas vozes emponderadas de Doralyce Gonzaga e Silva 

Duffrayer, criam uma produção de sentido em linha de resistência, produzindo uma defesa e 

resposta a música cantada por Martinho da Villa e a classe dominante.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto neste artigo, realizamos uma análise crítica das músicas: Mulheres, 

interpretada por Martinho da Vila e Nós somos mulheres, interpretada pelo grupo Samba que 

elas querem, destacando a perspectiva do devir-mulher na representação do sujeito feminino na 

segunda canção em resposta ao movimento molar da primeira canção. Seguindo os pressupostos 

teóricos de Guilles Deleuze e Félix Guattari, constatamos que o homem que fala sobre a figura 
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mulher na primeira música demonstra ter um modelo fixado, que territorializa e modela a 

mulher de acordo com a sua existência molar, codificando-a, estratificando-a em uma posição 

abaixo do homem. Já as mulheres representadas na segunda música se opõem a esse caminho 

estriado e abrem novos caminhos múltiplos e novas subjetividades que não se pode capturar, 

num movimento molecular e rizomático ao qual criam linhas de fugas e entram em devir-

mulher.  

Portanto, percebe-se que a mulher representada nas canções atravessa o patriarcado 

através de um devir-mulher, entrando em estado de potência, passando entre as determinações 

de poder, através de fluxos de resistência. Sendo assim, essas mulheres demostraram a 

possibilidade de não fazer parte e de desviar de ideias dominantes, produzindo novas 

subjetividades não capturadas pelo pensamento do falocentrismo.  
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MODOS DE SUBJETIVAÇÃO E OBJETIVAÇÃO DA MULHER TRANSEXUAL NO 
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RESUMO 
 

O presente artigo se propõe a analisar três tirinhas produzidas e postadas pela cartunista brasileira Laerte 

Coutinho, mulher transexual. As materialidades a serem analisadas foram recolhidas do perfil 

@coutinholaerte na rede social Instagram. Nessas materialidades, buscamos averiguar os modos de 

subjetivação que visam produzir uma estética da vida transexual na web. Nesta esteira, buscamos nos 

estudos foucaultianos, especificamente nos que se situam no âmbito da Ética e Estética da existência, a 

âncora para as análises. Temos como método o arquegenealógico, cuja estrutura se dá através dos 

moldes empreendidos pelas elucubrações foucaultianas nas suas Arqueologia e Genealogia. Para 

embasarmos teoricamente o artigo, versamos sobre as considerações de Foucault e suas 

problematizações sobre a constituição do sujeito sexual na história do Ocidente. Assim, percebemos 

como os modos de objetivar-se subjetivar-se do sujeito mulher trans estão fortemente atrelados ao corpo 

como lugar de resistência e à performance de gênero como modo de conduzir-se a si mesmo.  

 
Palavras-chave: Mulher Trans. Instagram. Subjetivação. Objetivação. 

 

1 PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

No rol das problematizações científicas contemporâneas, a transexualidade (ou 

transexualidades, no plural) emergem de modo interessantíssimo entre os objetos constituídos 

pelos campos de discurso. É constituído, desse modo, segundo a perspectiva foucaultiana de 

estudos, um dispositivo da transexualidade, o qual conglomera técnicas, práticas e estratégias 

discursivas que entornam, tateiam, descrevem e interrogam a experiência trans. É no ceio desse 

dispositivo, que nos dispomos a realizar o presente estudo.  

Norteamos nosso artigo pelo objetivo de averiguar as práticas de subjetivação do sujeito 

trans nas mídias sociais, em específico na rede social Instagram. Nos associamos, dessa 

maneira, ao Grupo de Estudos Discurso Com Foucault (Dis.Com.Fou) a fim de produzir um 

estudo arquegenalógico através de tirinhas postadas pela cartunista trans Laerte Coutinho em 
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seu perfil na já referida rede social. Questionamos, então, quais modos de subjetivação da 

mulher trans são perceptíveis nas materialidades selecionadas?, isto é, quais discursos e relações 

de poder são verificáveis nesses enunciados no Instagram?  

Nesse ínterim, nos orientamos centralmente pela perspectiva dos estudos discursivos 

foucaultianos que versam sobre a sexualidade como dispositivo através do qual o Ocidente 

incita a produção de subjetividades ligadas diretamente ao corpo sexual dos sujeitos. Ainda nos 

associamos ao pensamento de Judith Butler para discutir aspectos relacionados às performances 

de gênero ao passo que buscamos em Berenice Bento suporte para discutir sobre a experiências 

trans e as relações de poder-saber que entremeiam as subjetividades das mulheres transexuais. 

Assim, analisaremos três materialidades recolhidas do perfil pessoal da Laerte no 

Instagram, as quais foram selecionadas por tematizarem o cotidiano da mulher trans, em 

situações corriqueiras tais como ir ao banheiro ou maquiar-se para trabalhar. Organizamos, por 

isso, nosso estudo em duas partes: primeiro faremos uma breve discussão sobre as relações 

imbricadas entre Sujeito, poder e resistências, na ótica de Michel Foucault, correlacionando 

com as ideias de performance de gênero e experiência trans de Butler e Bento. Em seguida, 

realizaremos as análises das materialidades selecionadas.  

É importante mencionarmos, de antemão, um pouco da biografia da autora das tirinhas 

que analisaremos: cartunista paulistana, teve sua carreira iniciada em meados dos anos setenta, 

na qual teve momentos de trabalho em diversos jornais e revistas brasileiras tais como o 

Pasquim. Em 2010, a cartunista concedeu entrevista na qual declarou publicamente sua prática 

de crossdressing e desde então tornou-se referência tanto de militância transgênero como por 

angariar visibilidades diversas para a experiência transexual no Brasil. Diante disso, o sujeito 

Laerte ocupa uma posição de sujeito discursivo da experiência trans, obtendo status de quem 

pode falar e falar especificamente de si. Tais caracteres nos atraem para pensar e problematizar 

suas tirinhas a partir da ótica foucaultiana.  

 

2 UM DISPOSITIVO DA TRANSEXUALIDADE: FOUCAULT, BUTLER E BENTO 

 

Inicialmente, no que tange ao aporte teórico, articularemos a noção foucaultiana de 

dispositivo (FOUCAULT, 2015a) que designa todo um conjunto heterogêneo de práticas 

discursivas (descrições, proposições, indagações), instituições, objetos e enunciações, no geral, 

que versam sobre determinado tema, ou constitui determinado objeto, tal como a sexualidade. 

Nesse sentido, dispositivo engloba a noção de relação de força (ou poder) foucaultiana para a 
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qual os sujeitos estão em constante exercício de poder, sendo clivados e atravessados pelo poder 

que disciplina e individualiza os sujeitos e seus corpos.  

A partir da segunda metade do Século XX, Michel Foucault tornou-se famoso por 

problematizar os saberes dos diversos campos científicos, fazendo com que se repensasse 

continuamente a naturalização do conhecimento como se ele fora correlato de um saber. Seus 

estudos sobre as áreas da Psiquiatria, Medicina, Filosofia e História reverberam hoje e são 

notáveis ferramentas para apreciar a atualidade. Dentre as suas diversas proposituras 

conceituais, nos deteremos a pensar a ideia de Dispositivo.  

Foucault (2015a) apresenta-nos três diferentes dispositivos, constituídos na 

modernidade ocidental, os quais têm como objeto iminente o campo da sexualidade: 

i) Dispositivo da aliança, o qual, segundo Foucault (2015a) correspondia ao conjunto 

de práticas e saberes em torno das relações Matrimoniais e familiares que regiam o 

funcionamento da sexualidade e do sexo nas famílias cristãs. O mesmo retomava práticas 

discursivas que advinham da Grécia Antiga e do Império Romano, tais como a nuclearidade do 

casal heterossexual para a reprodução e das relações de dominação entre Pai-Mãe-Filhos. 

ii) Dispositivo da confissão, o qual é o acirramento das táticas de aliança que dispunham 

sobre o amor e o casamento heterossexual o cerne da união sexual e afetiva legítima na 

sociedade europeia. Esse dispositivo se embrenhou socialmente por meio de táticas 

confessionais e de extorsão de discursos verdadeiros sobre o sexo propostos pela Igreja Católica 

através do Concílio de Trento. Dentre os aparelhamentos desse dispositivo, práticas de 

confissão regulares e insidiosa vigilância sobre as verdades do sexo se destacam.  

Por último, o iii) Dispositivo da sexualidade, o qual, segundo Foucault (2015a) não 

dirime os dois dispositivos anteriores, mas atende às suas especificidades e amplia no sentido 

de acirrar ainda mais a relação entre sujeitos e uma identidade sexual. É nesse interim que o 

filosofo defende que em meados do Século XVIII produziu-se, por meio da Medicina, 

Pedagogia, Direito e Igreja todo um corpo técnico e analítico para extorquir dos sujeitos suas 

verdades sexuais, tornando os indivíduos corpos-sexo.  

Tendo tais noções, pensamos na atualidade a noção de Dispositivo da transexualidade, 

a partir da proposta de Bento (2008) que discute como, socialmente, o corpo transexual é 

objetivado e discursivizado a fim de extrair dos sujeitos que experienciam a transexualidade 

um conjunto de verdades para atribuir-lhes uma identidade. Foucault (2015a) nomeou em sua 

obra as sexualidades periféricas, nas quais incluiu o sexo das mulheres, dos homossexuais e 

das crianças. Pensamos nessa ótica que a sexualidade trans localiza-se periférica à norma cis-

hétero que se tem por nuclear no Ocidente cristão. 
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Daí que pensar o dispositivo da transexualidade nos faz assumir que, em determinado 

instante histórico, irrompeu discursos que constituíam como objeto de um saber a experiência 

transexual. Nessa ótica, surge a partir do dispositivo da sexualidade, um refinamento que 

engloba e tateia o corpo, os desejos, os porquês e as existências dos sujeitos transexuais, 

descrevendo-os na Medicina (através de tratados clínicos ou compêndios e psiquiatria) e no 

Direito (através da normatização jurídica dos nomes, dos corpos e da legalidade de suas 

existências civis), etc.  

Nesse dispositivo, questões de gênero são imprescindíveis de serem pensadas. Butler 

(2003) afirma que gênero (masculino, feminino, cis, trans) é um aparato constituído sócio-

culturalmente, o qual se vale dos saberes médicos, jurídicos, pedagógicos ou religiosos, para 

autorizar (ou não) determinadas performances de gênero. Cada uma dessas performances se 

articula a um composto arquétipo de trejeitos, hábitos, especificidades discursivas e não 

discursivas que se espalham pela sociedade. Nesse sentido, espaços, roupas, estética e desejos, 

são algumas das especificidades que as performances de gênero normatizam. 

Entendemos por espaços a ideia de público e privado, doméstico e comercial, ativo e 

passivo, cores masculinas ou femininas, corpos delicados e corpos embrutecidos, peles lisas e 

peles rústicas, fetiches e sodomias, etc. Todos esses aspectos, em medidas diversas, servem aos 

ideias de gênero coagindo os sujeitos a performarem segundo o que podem ou não dispor para 

vestirem, desejam e espaços físicos a serem ocupados. Entendemos, por essa ótica, que os 

sujeitos cisgêneros (que identificam-se com o gênero determinado socialmente ao nascerem), 

especialmente a mulher, têm superado diversos entraves sócio-culturais quanto às suas 

emancipações sexuais, no entanto, sujeitos transexuais (no caso de nosso estudo, a mulher), são 

incessantemente questionados e coibidos por práticas transfóbicas e normatizadoras. 

A esse respeito, observemos a Figura 1, tirinha produzida pela cartunista Laerte, e posta 

em seu perfil do Instagram. A temática do enunciado é o espaço do banheiro, que é socialmente 

distinto por Masculino e Feminino. Na tira, a personagem que é transexual dirige-se ao espaço 

sinalizado pela letra F, de feminino, gênero com o qual ela se identifica. Por ser trans, isto é, ter 

nascido com uma genitália do sexo masculino, uma voz a adverte que aquele espaço lhe é 

proibido, assim como o banheiro masculino. Ao dirigir-se para o banheiro sinalizado com a 

letra T, de transgênero, o sujeito surpreende-se com a porta repleta de tijolos, o que impede sua 

entrada. 
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Figura 1 

 

Fonte: Instagram; Perfil: @laertecoutinho 

 

Em primeira análise, percebemos a tematização de um poder que  normaliza e normatiza 

os espaços transitáveis pelos corpos segundo a ótica de gênero. Os espaços físicos, nesse 

sentido, são como objetos não-discursivos que moldam as subjetividades extinguindo ou 

permitindo o trânsito dos sujeitos segundo suas identidades de gênero.  

Ainda, as letras F, M e T são como sinalizadores dos aparelhamentos de gênero, o que 

corrobora com a apreciação de Butler (2003) ao afirmar que gênero é um ideário político que 

entrava determinados sujeitos de exercerem suas liberdades, pois entrava seus corpos com 

proibições e ilegitimidades específicas, tais como vemos na tira o espaço do banheiro como 

apetrecho de normatização. 

A higiene básica do sujeito (tematizada pelo espaço do banheiro) é, pois, utilizada pelo 

dispositivo da sexualidade para orientar os corpos e suas possibilidades de movimento, dado ao 

fato que historicamente ver as genitálias do outro sexo só era permitido no casamento e em 

momentos de relações sexuais. Os espaços gendrificados, tais como o mictório, funcionam a 

partir de relações de saber-poder que racionalizam a dicotomia Homem X Mulher com bases 

em pudores, trejeitos e possibilidades de ir e vir. 

A letra T, que insere os trânsgeneo como sujeitos que necessitam de um banheiro 

específico, traz um efeito de sentido de igualdade entre os corpos (todos têm seu próprio 

banheiro), no entanto, os tijolos trancando a passagem nos fazem perceber os entraves que ainda 

patologizam e desautorizam a experiência trans fora do campo da anomalia sexual ou 

identitária. Atentemos, então, à segunda figura: nela, a personagem é a propria Laerte sentada 

aparentemente em uma mesa de bar enquanto bebe algo.  

O sujeito começa então a refletir sobre os conceitos de Transexualidade, 

Transgeneridade e Orientação sexual. Tais saberes advem de uma necessidade normativa do 
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campo medicinal e psquiátrico, que nomeia e descreve os caracteres das subjetividades a fim 

de encontrar nelas a verdade (FOUCAULT, 2006). 

 

Figura 2 

 

Fonte: Instagram; Perfil: @laertecoutinho 

 

Analisando o enunciado, o sujeito se utiliza de um discurso médico para ironizar o uso 

dos banheiros como ambientes que coíbem os corpos a performarem gêneros específicos. Nesse 

sentido, o sujeito promove uma reflexão sobre as práticas que tornam o ínfimo (como as 

necessidades fisiológicas) algo passível de ser atravessado por ideais pautados nos corpos e nas 

identidades. 

Assim, gêneros em trânsito são deslegitimados nesse espaço e a identidade é 

discursivizada como algo a ser retilíneo, homogêneo: gênero, orientação e corpo devem ser 

regrados para uma mesma experiência (cis e hétero/homo), o que finda patologizando a 

experiência trans. Na tira, a máquina que espera o sujeito na porta para realizar o exame de 

CCTA ( Controle  de Congruência Total e Absoluto * entre sexo, gênero e orientação sexual) 

nos faz pensar como os corpos transexuais são interrogados e objetivados a fim de extrair dos 

mesmos especificidades e uma determinada homogeneidade pretensa que obedece à 

racionalidade do sexo no Ocidente, isto é, há em nossa cultura um imperativo de verdade (ou 
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vontade de verdade, segundo Foucault (2015a)) que se promove pelo Estado, que incute nos 

sujeitos a necessidade de examinar a si mesmos  

Foucault (2015b) apresenta-nos a ideia de cuidado de si como práticas diversas e 

esparsas disseminadas socialmente que solicitam dos sujeitos uma confissão constante de si 

para produzir verdades sobre suas identidades. O Estado, então, é aparatado para captar e 

organizar essas informações como meio de controle social, ou biopolítico.  

Daí que produzir exames e meios científicos para interrogar os corpos e as suas 

experiências é algo comum e iminente nas sociedades atuais. O banheiro, tematizado nas duas 

tiras, serve à normatização de gênero e engendra relações de poder que normatizam, autorizam 

ou designam quem pode ou não ocupar uma cabine sanitária segundo seu gênero, orientação 

sexual e genitália.  

Atentemos, agora, à figura 3, na qual há dois sujeitos: um primeiro que utiliza um livro 

da Psicologia para afirmar que “homem que se veste de mulher não passa de um tremendo 

neurótico”. Em seguida, oferece o livro ao sujeito que nomeia Hugo (mas que performa com 

trajes tipicamente femininos, o que nos faz perceber um sujeito transexual, especificamente 

mulher) e diz que o mesmo será útil “nessa fase ridícula!”.  

O sujeito transexual toma para si o livro e o põe na cabeça, e o utiliza para treinar postura 

e desfile em frente ao espelho. O sujeito trans não diz nenhuma palavra, mas suas práticas nos 

fazem perceber determinados aspectos: 

 

Figura 3 

 

Fonte: Instagram; Perfil: @laertecoutinho 

 

Temos um primeiro sujeito que enuncia a partir de um discurso médico (psicológico) 

que tendeu por muito tempo a patologizar a experiência trans. Um dos principais efeitos de 

sentido a se averiguar é a noção de que a orientação médica (como ler o livro de psicologia) 

pode reorientar ou corrigir as anomalias sexuais ou de gênero. Saberes como esse 



 

 

P
ág

in
a7

0
0

 

enclausuraram por muito tempo pessoas transexuais ou qualquer sujeito não cisgênero ou 

heterossexual em hospitais e prisões. 

De outro lado, temos, em silêncio, um sujeito que subverte essa normalização, utilizando 

o livro como objeto auxiliar para melhor performar sua feminilidade (no andar e na postura). A 

ótica foucaultiana nos faz pensar no poder como algo que não é exercido por um indivíduo, mas 

algo que se exerce e espraia na teia social a partir de relações que só são possíveis pela liberdade 

constitutiva do sujeito, a qual o possibilita resistir em certa medida. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso trabalho pretendeu perceber como o sujeito transexual hipervisibiliza sua 

experiência de gênero na rede social Instagram. Pautamo-nos em averiguar três tirinhas 

produzidas e postadas pela cartunista transexual Laerte Coutinho. Percebemos como as três 

materialidades discursivas tematizam experiências cotidianas das mulheres trans, tais como os 

espaços que são autorizadas a ocupar, as suas vestimentas, a legitimidade de sua existência 

frente a saberes médicos. Ainda, percebemos como papéis de gênero e as performances as 

entornam e normatizam seus modos de ser. 

É certo que o estudo é apenas um pequeno recorte das milhares de possibilidades de 

estudo, mas pensamos que a irrupção desses enunciados em redes sociais tais como o Instagram 

vêm, ao passo que obedecem a uma busca da verdade trans promulgada no dispositivo da 

transexualidade, desmistificar certos ideários, bem como resistir e questionar determinadas 

práticas sociais. Abrimos, então, o trabalho à questões e reformulações, afinal, não captamos a 

totalidade do discurso, nem sequer abarcamos todo o arquivo que envolve a transexualidade. 

Por fim, pensamos com Foucault, no sentido de interrogar, quais racionalidades têm nos coibido 

a interrogar as sexualidades (Gênero, orientação e corpo) a fim de uma verdade do sujeito trans? 

Que respostas são (im)possíveis de serem averiguadas nos discursos sobre as transexualidades 

e a transgeneridade? Nosso contributo se pretende ser mais questões que respostas.  
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AS RELAÇÕES DE DISCURSO E PODER NOS MEMES POLÍTICOS 

BRASILEIROS 

 

Rafael Júnior do Nascimento Gomes 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  

 

RESUMO 

 
Desde o surgimento das primeiras sociedades, o poder está presente no meio social, se materializando e 

sobrepujando um indivíduo sobre o outro a partir das relações de poder existentes na convivência 

humana. O presente artigo objetiva refletir e entender acerca do discurso, do poder e como eles 

manifestam-se nos enunciados presentes nos memes políticos brasileiros e como se materializam no 

social. Como metodologia optou-se pelo método dedutivo uma vez que partimos de teorias mais gerais 

para uma mais especifica; também se classificou esse trabalho como uma pesquisa descritiva e 

interpretativa, uma vez que se utilizaram categorias da Análise do Discurso, a saber, formação 

discursiva, discurso e interdiscurso para descrever e interpretar o corpus selecionado. Por fim, 

reiteramos que o poder está presente em todas as esferas da sociedade. Ele se materializa a partir das 

ideologias dos sujeitos sociais que utilizam do discurso para dar voz as suas falas, determinando as 

relações de poder e delineando as línguas ou representações de quem tem o poder e quem é julgado por 

ele. No caso das figuras estudadas as relações de poder permanecem junto ao poder político versus à 

população que é dominada pelo poder público. 

 
Palavras-chave: Poder. Discurso. Sociedade. Memes. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento das primeiras sociedades, o poder está presente no meio social. 

Quando pensamos em poder instantaneamente pensamos também em quem o detém e como ele 

materializa-se no social, sobre os seus semelhantes, podendo ser atribuído a uma pessoa ou 

grupo de pessoas que em sua maioria influencia a sociedade. O poder está diretamente ligado 

ao ato discursivo, através do discurso ele materializa-se, domina e transforma as sociedades.  

Tendo como ponto de partida essas primeiras noções de poder e como ele se apresenta 

na sociedade inferimos que as relações de poder são essenciais para a manutenção do tecido 

social, uma vez que ele regula as diferentes camadas da sociedade. As discussões de tal tema 

se tornam pertinentes, uma vez que estuda o social e como ele se manifesta através das 

diferentes relações ideológicas presentes em cada sujeito do discurso. 

Para fins teóricos nos baseamos em Foucault (1979), Bobbio (1999), Orlandi (1999), 

Gregolin (2003) e Azevedo (2013). O uso de tais teóricos se fez necessário tendo em vista que 

necessitávamos de um embasamento seguro sobre o que é o poder e como se materializa dentro 

das comunidades discursivas. 
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Para fins metodológicos utilizamos as teorias de Moresi (2003), caracterizando assim 

nosso trabalho como um trabalho de método dedutivo, uma vez que tomamos como ponto 

inicial teorias mais amplas até chegarmos a uma teoria mais específica. Esse trabalho se 

caracteriza também como uma pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativa tendo em vista 

que utilizamos critérios de seleção para a escolha dos memes e a partir de então descrevemos e 

os interpretamos.  

Com o objetivo de refletir e entender acerca do discurso e poder e como ele se manifesta 

nos enunciados presentes no gênero textual meme, tendo como foco os que refletem a política 

brasileira, e como se materializam no social. Esse artigo num primeiro momento fará um 

passeio sobre o que é o poder e como ele se manifesta na sociedade, depois discutiremos as 

possibilidades de Efeitos de Sentido que o discurso pode assumir nas falas sociais e assim 

assumir diferentes lugares de poder. Por fim analisaremos como o poder se manifesta nas 

figuras selecionadas como corpus de análise. 

  

2 O PODER E A SOCIEDADE  

 

A palavra poder tem sua origem no latim possum que grosso modo significa “ser capaz 

de”, entretanto a palavra poder pode assumir diferentes significados a depender do contexto de 

uso. Para a Sociologia, poder tem a ver com a capacidade de um sujeito impor sua vontade 

sobre o outro, ou ainda, segundo Bobbio (1999, p. 933) “poder significa capacidade ou 

possibilidade de agir ou gerar poder”. Além da Sociologia, o poder se manifesta nas mais 

diferentes esferas da sociedade, podendo ser econômico, jurídico, de Estado e etc. para esse 

trabalho abordaremos como foco principal as noções de poder discutidas por Foucault.   

O poder se materializa em sociedade a partir dos embates que sofre com as diferentes 

ideologias presentes no meio social. Um bom exemplo desse embate de ideologias é a discussão 

entre o machismo e o feminismo. As duas ideologias se enfrentam por que o poder social antes 

pertencido à sociedade patriarcal, hoje não mais é aceito pelas classes feministas que não se 

veem pertencentes a uma sociedade na qual sua voz não pode ser ouvida.  Segundo Foucault 

(2009): 

 

A razão pela qual este tipo de luta tende a prevalecer em nossa sociedade deve-

se ao fato de que, desde o século XVI, uma nova forma de política de poder 

se desenvolveu de modo continuo. Esta nova estrutura política, como todos 

sabem, é o Estado. Porém, a maior parte do tempo, o Estado é considerado um 

tipo de poder político que ignora os indivíduos, ocupando-se apenas com os 
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interesses da totalidade ou, diria de uma classe ou grupo dentre os cidadões 

(FOUCAULT, 2009, p. 7).   

 

Foucault em O sujeito e o poder vem nos mostrar que apartir do século XVI os sujeitos 

sociais passaram a assumir um novo ato de construção de poder e consequentemente um novo 

discurso. O poder passou a ser de Estado e não mais se deteria ao autoritarismo impune (ao 

menos era o que se imaginava, haja vista que é responsabilidade do Estado cuidar do cidadão).              

Nos diferentes regimes políticos o poder funciona como uma forma de materializar os 

desejos sociais através de figuras que o represente. No regime democrático ao qual o Brasil está 

inserido, o poder se manifesta através da formação de leis que servem para reger a sociedade. 

Esse poder se materializa através da vontade do povo sobre os seus governantes.  

Para Foucault o poder acontece nas relações de poder existente entre os diferentes 

sujeitos discursivos. Em um ato de diálogo, durante a construção dos discursos dos envolvidos, 

percebemos que o poder se constrói no embate ideológico que ambos os sujeitos expõem um 

sobre o outro. Foucault (1979) vem nos falar sobre relações de poder que: 

 

[...] nas relações de poder, nos deparamos com fenômenos complexos que não 

obedecem á forma hegeliana da dialética. O domínio, a consciência de seu 

próprio corpo só puderam ser adquiridos pelo feito do investimento do corpo 

pelo poder: a ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, 

a exaltação do belo pelo corpo... tudo isto conduz ao desejo de seu próprio 

corpo através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o poder 

exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados, sobre o corpo sadio 

(FOUCAULT, 1979, p. 145-146). 

 

Para Foucault (1979) as relações de poder acontecem no âmbito dos diálogos sociais 

existentes entre os sujeitos do discurso, esses exercem domínio sobre a consciência e o corpo 

dos indivíduos que são assim permeados e influenciados na complexa e fina possibilidade de 

significados existente entre os diferentes discursos. 

Os diferentes poderes existentes nas mais variadas sociedades se materializam nas 

ideologias expostas pelos sujeitos do discurso em seus atos de fala. As falas sociais assumem 

infinitas possibilidades de significados que passam a ter sentido a depender do contexto de uso. 

 

3 O DISCURSO E AS POSSIBILIDADES DE SIGNIFICADOS NAS FALAS SOCIAIS 

 

No uso comum da língua definiríamos discurso como um momento de fala no qual se 

utiliza uma linguagem formal, rebuscada. Entretanto para a Análise do Discurso (doravante 

AD) essa definição está longe de ser a correta. Segundo Fernandes (2007, p. 18), o discurso 
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“[...] não é língua, nem texto, nem fala, mas que necessita de elementos linguísticos para ter 

uma existência material”. Discurso para a AD tem haver com as diferentes possibilidades de 

construções de significados dentro dos atos discursivos dos sujeitos, esses discursos podendo 

ser verbais ou não, envolvidas na interação discursiva. Orlandi (1999, p. 15) vem nos falar que 

“a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr por, e 

movimento”, ou seja, o discurso é algo que está sempre em um constante processo 

transformacional, assim como a sociedade o discurso se transmuta de acordo com o contexto e 

a partir dos próprios sujeitos que fazem uso do discurso nas mais variadas situações de interação 

social.  

As diferentes posições de fala dos sujeitos estão vinculadas aos seus discursos que 

trazem ou revelam em suas falas suas relações de poder na sociedade criando assim condições 

para a produção de diferentes discursos, essas condições de produção do discurso estão 

diretamente ligadas ao contexto histórico, político, social que os sujeitos vivem. Os discursos 

assumem diferentes significados a partir das condições de produção ao qual o sujeito discursivo 

está inserido. Esse ato de possíveis significações do discurso ocorre por que segundo Azevedo 

(2013, p. 155) “o discurso é uma rede de enunciados ou relações que tornam possível haver 

significantes”. O discurso tem em si essa conotação de movimento, de convergência de 

diferentes atos enunciativos que se unem para provocar possíveis efeitos de sentidos a novos 

enunciados.  

Os discursos se constroem a partir de discurso já proferidos e são perpassados e/ou 

atravessados pelas ideologias discursivas de outros sujeitos do discurso, logo, nenhum discurso 

se configura como um discurso neutro. Esse ato de construção discursiva ocorre a partir da 

interdiscursividade existente entre as falas dos diferentes sujeitos sociais, que remetem e/ou 

retomam diferentes discursos para provocar sentido no que está sendo dito. Segundo Gregolin 

(2003, p. 52) “o interdiscurso é uma região de encontros e de confrontos de sentidos. A 

interpretação se alimenta [...] dessa contradição: ao mesmo em que os discursos se 

confraternizam eles se digladiam no campo social”.  

Seguindo a perspectivas de Gregolin (2003), os discursos passam a ter significado a 

partir dos embates que sofrem dentro da formação do próprio discurso, que busca significado 

no uso e no não uso de diferentes discursos já existentes. Esses diferentes discursos podem 

manifestar-se nas mais diferentes formas, podendo ser verbal ou não verbal, assumindo a 

materialização da intertextualidade presentes em diferentes textos e contextos sociais.  

Cada sujeito do discurso se insere em uma formação ideológica, que por sua vez 

interfere, contribui e se manifesta na construção e materialização do discurso, e nesses discursos 
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podemos perceber e/ou verificar as forças de poder ideológico que o atravessa. Contudo antes 

de darmos seguimento ao com o nosso trabalho e assim começarmos nossa análise, 

consideramos necessário contextualizar o nosso corpus a ser analisado, o meme. 

 

4 MEME: O PODER DE IMITAR  

 

Meme é uma expressão usada, principalmente na internet, para referir-se a qualquer 

informação que viralize.  Geralmente esse gênero textual constitui de imagens, vídeos e gifs 

que podem ser engraçados ou não e que como vírus, se espalham rapidamente pelo mundo 

virtual.  

O termo meme não é uma palavra nova no dicionário, advinda da área da biologia seu 

uso já tinha sido necessário no livro Gene Egoísta escrito em 1976 pelo evolucionista Richard 

Dawinks. O termo meme advém do grego mimema, que significa imitação, algo imitado, daí 

sua função discursiva no mundo virtual, copiar algo já existente, mas, além disso, dar-lhe a ele 

novo significado. 

 

5 RELAÇÕES DE PODER NOS DISCURSOS PRESENTES NOS MEMES POLÍTICOS 

BRASILEIRO 

 

Desde as mais remotas sociedades da quais se tem registros, as relações de poder sempre 

estiveram presentes, seja ele representado por figura de um monarca, de um chefe religioso, de 

um povo sobre outro e etc. Essa relação de coexistência entre os diferentes indivíduos sociais 

nos possibilita entender como funciona as diferentes relações de posse entre os homens e como 

elas se manifestam para a estruturação e manutenção do tecido social. 

Os sujeitos do discurso assumem diferentes posicionamentos de acordo com as 

formações ideologias ao qual estão inseridos. Cada indivíduo social tem uma visão 

interpretativa diferente da sociaedade ao qual faz parte, essas diferentes visões do social se 

revelam nos atos de fala dos sujeitos que manifestam através de diferentes  ideologias e como 

o poder social se apresenta nelas.  
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Meme 1: Ufanismo 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 2004. Charge, Angeli.  

 

No meme 1, temos um trabalho do cartunista Angeli, apresentado pelo jornal Folha de 

São Paulo e que assumiu a função de meme a partir da sua circulação em diferente contextos 

de uso. Ao observarmos o meme, em primeiro momento recuperamos as vozes de um sujeito 

contrário ao atual governo do Brasil, que se ver incontente com a realidade do poder social 

existente em sua patria. Recuperamos essa significação a partir do descaso com as politicas 

publicas ao qual o Brasil está inserido, este fato possibilitou condições de produção para tal 

discurso. A situação atual do Brasil é preocupante, o país se encontra governado por um sistema 

que ainda que se diga democrático, está longe disso. O poder exercido pelos sujeitos sociais em 

sua maioria não é respeitado, possibilitando assim percebermos um abandono social por parte 

do Estado perante a população mais carente. 

Ao analisarmos mais atentamente as materialidades percebemos a bandeira da pátria 

Brasil, uma bandeira suja, pendurada nas paredes de uma rua pouco movimentada. Inferimos 

interdiscurso nessa materialidade quando percebemos que assim como a bandeira do Brasil, os 

brasileiros também encontram-se pobres, sujos, abandonados, fragmentados, incapacitados de 

proteger os seus, inferindo uma contradição com a palavra progresso presente na bandeira, nos 

levando a interpretar significados de retrocessos que o Brasil vem sofrendo com a gestão atual. 

Essas materialidades posibilitam que diferentes discursos possam convergir, inferindo assim 

signicados nas imagem exposta. 

Outra materialidade a ser interpretada é a presença de um homem que ao rasgar um 

pedaço da bandeira e o usar como cobertor nos possibilita perceber efeitos de sentidos de  que  

o povo brasileiro se vê abandonado pela sua “patria mãe getil”.  

Os discursos são construções sociais que não possuem neutralidade, ou seja, eles estão 

sempre permeados, atravessados por diferentes ideologias discursivas de outros sujeitos que 
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manifestam em seus atos de fala seus posicionamentos sociais, o poder é sempre um ato de 

construção do outro sobre seu semelhante. Partindo dessa idéia daremos continuidade ao nosso 

trabalho analisando um segundo meme.  

 

Meme 2: 

 

Fonte: Extraído do twitter 

 

No meme 2, percebemos em primeiro momento as vozes de esquerda, críticas ao 

governo de direita ao qual o Brasil está sujeito. Esse posicionamento crítico da esquerda, 

presente no meme síndrome da Dona Florinda (meme que se tornou famoso por assumir 

diferentes discursos a depender do seu contexto de uso) criou condições de produção para a 

construção de um discurso contrário ao poder político atuante no Brasil. 

Ao adentramos mais analiticamente nas materialidades presentes no meme, percebemos 

em segundo plano a figura da personagem Dona Florida do seriado televisivo “Chaves”. Ah 

interdiscurso nessa materialidade quando retomamos a correlação com o discurso verbal 

presente no meme, que nos remete ao fato da personagem ser um indivíduo social que vive em 

mundo paralelo no qual mesmo morando em um cortiço, tem a falsa ilusão de ser rica, de 

pertencer às classes mais abastadas da sociedade. 

Essa analogia se faz pertinente quando relacionamos o meme com a atual situação social 

do povo brasileiro, que mesmo vivendo em péssimas condições de vida financeira, com pouca 

proteção do Estado, prefere o poder social entregue a partidos políticos que menos favorecem 

as classes mais pobres do país. Assim, como a Dona Florinda, parte dos setores sociais do país 

vive na falsa ideia de riqueza, ganhando uma pequena aposentadoria do governo e acreditando 

fazer parte da classe média alta do país. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As relações de poder sempre estiveram presentes nas mais variadas sociedades, assim 

como o discurso, ela se faz essencial para a manutenção do tecido social que envolve a 

linguagem e as relações entre os diferentes sujeitos do discurso. Essas relações se fazem 

necessária por que para Foucault o poder é sempre uma construção social. 

O poder se materializa a partir das formações ideológicas presentes na sociedade, essas 

formações ideológicas manifestam-se nos diferentes discursos, dos diferentes sujeitos 

envolvidos no ato discursivo. A produção dos significados do discurso ocorre a partir dos 

embates que o discurso sofre na relação de existência entre os diferentes posicionamentos 

discursivos dos sujeitos. 

Por fim, reiteramos que o poder está apresenta-se nas mais diversas esferas sociais. Ele 

se materializa a partir das ideologias dos sujeitos sociais que utilizam do discurso para dar voz 

as suas falas, determinando as relações de poder e delineando as línguas ou representações de 

quem tem poder e quem é julgado por ele. No caso das figuras estudadas as relações de poder 

permanecem junto ao poder político versus à população que é dominada pelo poder público. 
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RESUMO 

 
O discurso de autoajuda tem tomado, recentemente, grandes proporções no que diz respeito aos modos 

pelos quais os sujeitos buscam as mais diversas estratégias de cuidados, serenidade e bem-estar, físico 

e mental para alcançar uma vida melhor e mais feliz. Concomitante a isso, notamos que os meios 

midiáticos têm tido grande relevância na produção e circulação desses discursos. Logo, o objetivo deste 

trabalho é analisar como o discurso de autoajuda promove estratégias do bipoder e cuidado de si, no 

governo do outro, produzindo efeitos de sentido de felicidade e bem-estar. O trabalho está embasado 

nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de vertente francesa e seus principais 

precursores, Michel Pechêux e Michel Foucault, discutindo questões relacionadas ao sentido, memória 

discursiva, interdiscurso, relações de poder e saber, modos de subjetivação. Usamos como corpus para 

análise o discurso da Revista Claudia, materializado na entrevista do professor e psicólogo Tal Ben-

Shahar, na Edição 9, ano 57, setembro de 2018. Desse modo, veremos como as relações de poder e saber 

articulam a sapiência do psicólogo e eleva-o a condição discursiva de sujeito autorizado a ensinar a 

felicidade, através de estratégias discursivas que envolvem a produção dos enunciados e os seus efeitos 

de sentido, bem como a construção dos modos de subjetivação do sujeito, no que tange ao cuidado de 

si. Para tanto, ressaltamos ainda a legitimidade do discurso de autoajuda no que se refere aos efeitos do 

biopoder, do poder disciplinar nas condutas dos sujeitos e as táticas para se encontrar a felicidade.  

  
Palavras-chave: Discurso. Autoajuda. Sujeito. Biopoder.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A produção discursiva que envolve palestras, aulas motivacionais e os próprios textos 

de autoajuda tem tomado grande repercussão no que tange aos cuidados que cada pessoa tem 

de si mesmo. Para isso, os veículos midiáticos são, hoje, umas das principais formas de 

produção e circulação de discursos que constroem efeitos de sentidos que estimulam os sujeitos 

sociais para que busquem a plenitude nas mais diversas áreas das suas vidas. Desse modo, neste 

trabalho, objetivamos analisar o discurso de autoajuda, presente em revista, destacando a 

construção dos efeitos de sentidos relacionados ao biopoder e ao cuidado de si, no que se refere 

ao bem-estar físico e mental.   

Embasamos a discussão à luz da Análise do Discurso de vertente francesa (doravante 

AD), com respaldo teórico-metodológico nos estudos de Michel Pêcheux e Michel Foucault. 

Logo, vemos que as definições abordadas na AD, fortificam todo o embasamento analítico, isso 
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porque trataremos aqui de conceitos relativos à área com foco no interdiscurso, memória 

discursiva, enunciado, biopoder, cuidado de si, entre outros necessários à leitura discursiva, na 

descrição e interpretação da materialidade da revista.   

Para a presente análise, utilizamos como corpus o discurso materializado na entrevista 

que o psicólogo e professor israelita, Tal Ben-Shahar, concedeu à revista Claudia, na edição na 

Edição Nº 9, ano 57, publicada em setembro de 2018.  Destarte, vê-se como esta materialidade 

midiática estará inteiramente ligada aos preceitos que carregam a teoria no que diz respeito ao 

entrecruzamento de ideias e definições que partem dos mais variados lugares sociais e 

históricos. Além disso, busca-se compreender o campo dos discursos na construção de efeitos 

de sentidos que envolvem os sujeitos na relação do governo do outro, por meio dos cuidados 

de si, na esteira dos discursos do cotidiano. 

Nessa produção discursiva, há a voz do sujeito autorizado a ensinar a felicidade, como 

uma estratégia de biopoder que legitimidade o discurso de autoajuda no que se refere às técnicas 

do poder disciplinar. Ao ensinar a ter felicidade promove-se um governo das condutas dos 

sujeitos, por meio das dicas que são percebidas no fio do discurso. No jogo das instâncias de 

poder e de saber, o discurso produz sentidos na ordem do que é dito e não dito, entre tantas 

regularidades e singularidades que envolvem as produções discursivas na história.  É assim que 

iremos discutir os efeitos de sentido no discurso, mas antes, necessário se faz apresentar um 

panorama teórico da AD.   

 

2 ANÁLISE DO DISCURSO: CONSTRUINDO OS CAMINHOS TEÓRICOS 

  

A Análise do Discurso é compreendida como uma área ligada aos estudos da linguagem 

e parte da concepção de língua relacionada com a historicidade, com o exterior. Para isso, 

entende-se que a conceituação da Análise do Discurso (AD) está para além da língua. Dessa 

forma, essa vertente teórica, norteia o discurso com base na construção dos efeitos de sentido 

que são produzidos nos enunciados, usando o próprio discurso como objeto investigativo. 

Segundo Nascimento (2010), a AD considera que as relações de linguagem são relações de sujeitos 

e de sentidos com diferentes efeitos, destacando que não há neutralidade nas palavras, pois elas 

significam na e pela História.  Portanto, apontamos para o fato de que essa corrente analítica surgiu 

na França na década de 1960 com as indagações de Michel Pêcheux que, envolvido no 

Materialismo Histórico apresentou na obra Análise Automática do Discurso, publicada em 

1969.  



 

 

P
ág

in
a7

1
2

 

A proposta teórica de Pêcheux fortaleceu a AD no que tange a se pesar o sentido 

ideológico no discurso, ao caminhar pela não transparência da linguagem, abrindo-se margem 

para novos horizontes nos estudos da linguagem que essa vertente seguiria. Esse caminho 

trilhado por Pêcheux marca as fases da Análise do Discurso que tem forte vinculação com as 

questões ideológicas, no trato do sujeito e do sentido. De acordo com Pêcheux (1997, p. 160), 

 

o sentido de uma palavra, expressão, proposição, não existe em si mesmo (isto 

é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas, ao 

contrário, é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no 

processo socio-histórico no qual as palavras, expressões, proposições são 

produzidas. 
 

Desse modo, lança vista que a AD é uma disciplina marcada por diversos elementos 

interdisciplinares que enriquecem esse saber científico. Aqui, poderíamos dizer que a história 

é uma grande aliada, pois Fernandes (2005) pontua que ao analisarmos o discurso, precisamos 

considerar os elementos que têm existência no social, as ideologias, a História, observando 

assim, que os discursos não são fixos, estão sempre se movendo e sofrem deslocamentos no 

meio social. 

No interior do campo da AD abrem-se outras possibilidades de diálogos, dentre as quais 

interessam para este trabalho a articulação com as ideias de Michel Foucault. As contribuições 

desse pensador francês pairam sobre a noção de que o discurso não pode ser algo sucinto. Na 

obra Arqueologia do Saber percebe-se como a abordagem do discurso aponta para a 

necessidade de se fugir da continuidade e da linearidade e partir para as rupturas, que são os 

meios mais abrangentes de se perceber o que é dito, porém atentando para as regularidades dos 

enunciados. Para Foucault (2007a), o discurso é visto como um conjunto de enunciados que se 

apoia na mesma formação discursiva, fragmento de história, unidade e descontinuidade na 

própria história. 

Além disso, o conceito de discurso está ligado à formação discursiva que se mantém na 

historicidade dos enunciados, ligando-os a uma regularidade discursiva. Desse modo, busca-se 

compreender a formação discursiva na dispersão dos enunciados:  

 

no caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 

de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 

discursiva (FOUCAULT, 2007a, p. 43). 
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Ao pensar na AD como um campo misto de ideias, é imprescindível não relacionar os 

fatores que são de suma relevância para a construção da teoria. Mediante isso, os pilares 

necessários para a produção dos efeitos de sentido no discurso condizem majoritariamente nos 

preceitos da interdiscursividade, conceituada como: diferentes discursos, oriundos de diferentes 

momentos na história e de diferentes lugares sociais (FERNANDES, 2005). 

Esses discursos dialogam na construção do sentido, marcando a heterogeneidade 

discursiva. Também é possível pensar o discurso ligado, segundo Pêcheux (2006, p. 17) “ao 

acontecimento, no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória”. Assim, destaca-se 

também a concepção de memória discursiva como um lugar de leitura dos sentidos na 

historicidade, que fazem parte das relações discursivas. Logo: 

 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como 

acontecimento a ler, vem restabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais 

tecnicamente, os preconstruídos, elementos citados e relatados, discursos- 

transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação 

ao próprio legível (PÊCHEUX, 1999, p. 52). 

 

Além de refletir sobre as concepções já citadas, partiremos para a discussão sobre as 

questões ligadas ao biopoder, para subsidiar as relações de poder e saber que permeiam os 

discursos e se amparam nas reflexões de Foucault. Respalda-se numa concepção de poder como 

algo que circula através de micropoderes. Dessa forma, compreende-se que na sociedade 

“existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social 

e essas relações de poder não podem dissociar-se, estabelecer-se nem funcionar sem uma 

produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso” (FOUCAULT, 

2007b, p. 179). 

Nessas relações de poder, é possível observar as manifestações do biopoder, 

considerado como o poder sobre a vida que está relacionada ao governo do outro na construção 

de vontades de verdade, que migram dos efeitos do poder soberano. Assim, “o direito de morte 

tenderá a se deslocar ou a se apoiar nas exigências de um poder que gere a vida e a se ordenar 

em função de seus reclamos” (FOUCAULT, 2010a, p. 128). Essas estratégias manifestam-se 

nos discursos que envolvem os sujeitos no que tange ao poder disciplinar, por meio de técnicas 

de gerir a vida dos sujeitos individuais e por meio dos procedimentos de biopolítica, os quais 

incidem sobre a população. 

O discurso de autoajuda em análise reveste-se desses efeitos do biopoder e enuncia 

estratégias de cuidado de si, ao propor um disciplinamento sobre o sujeito para encontrar a 

felicidade, desejo de bem-estar tão validado na sociedade contemporânea. Mediante o exposto, 
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depreende-se que um analista do discurso busca compreender as várias vozes que permeiam 

um enunciado discursivo e que o próprio discurso é o principal objeto dessa escavação de 

sentidos.  

 

3 O DISCURSO DE AUTOAJUDA EM REVISTA: A RECEITA PARA FELICIDADE  

  

O discurso de autoajuda se tornou um grande precursor de felicidade e uma ferramenta 

de ensino em busca do bem-estar humano. Partindo dessa noção de plenitude, notamos que esse 

discurso se articula com base em construção de efeitos de sentidos e estratégias discursivas que 

seguem uma linha traçada de ações que possibilitam esse estado positivo de vida.   Dessa forma, 

o discurso midiático em pauta busca oferecer ao sujeito tais estratégias para que exista a 

prioridade do cuidado de si, autoconhecimento e, consequentemente, a aceitação das dicas para 

ser feliz. A autoajuda permeia o campo literário, conforme destacado: 

 

A autoajuda é um segmento literário constituído basicamente por manuais que 

se utilizam de fórmulas padronizadas e contém entre seus componentes 

básicos: a proposição de método ou técnica para o alcance de sucesso material; 

a idealização da realização pessoal; e uma dimensão transcendental que liga a 

realização do individuo a um ordenamento moral do mundo (BOSCO, 2001, 

apud: CUNHA; SANTOS, 2015, p. 690). 

 

Na atualidade esse discurso não se restringe ao segmento literário apenas. O discurso 

materializado na entrevista que o psicólogo e professor israelita, Tal Ben-Shahar, concedeu à 

revista Claudia, na edição Nº 9, ano 57, publicada em setembro de 2018 é construído pela 

articulação de enunciados verbais e imagéticos, por meio da discursividade que se instaura no 

sentido de discurso de autoajuda. Desse modo, ao enunciar: “Ele ensina a felicidade”, enunciado 

do título, complementado pelos dizeres: “É possível aprender a ser feliz e treinar para tanto, 

assim como aprendemos ler e escrever. Essa é a proposta de Tal Ben-Shahar, professor que deu 

aulas em Harvard.” (REVISTA CLAUDIA, 2018, p. 30), percebe-se a construção de sentido de 

autoajuda para ser feliz. 

Esses enunciados discursivos constituem uma forte relação da língua com a 

historicidade e as relações de poder e saber que servem de base para esta análise. O fato de o 

discurso evidenciar a responsabilidade do sujeito psicólogo sobre a receita de felicidade põe em 

vista a estratégia discursiva de um sujeito autorizado e dotado de poder para que atue de forma 

eficaz, no governo do outro, já que ele é um psicólogo e afirma ser possível apreender a ser 

feliz.  
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Dessa forma, vê-se que o efeito de sentido no discurso é construído por meio do prestígio 

maior que repousa não somente sobre sua formação ou origem, mas sim para o teor categórico 

de elevação social, já que ele ministrou aulas na Universidade de Harvard, possibilitando 

atribuir à sua discursividade, efeitos de poder e saber que o legitimam a ser um sujeito que 

ensina a felicidade. Com isso, busca formas de disciplinar os sujeitos sociais para que, seguindo 

suas receitas, alcance a felicidade. Esse efeito de sentido é corroborado no enunciado da voz do 

sujeito psicólogo: “temos mais controle sobre nossa felicidade do que imaginamos”. 

(REVISTA CLAUDIA, 2018, p. 30). 

Outra estratégia discursiva de extrema relevância nesta análise é a articulação entre os 

dizeres da linguagem verbal com o enunciado da imagem apresentada no texto, que fortifica a 

construção de efeitos de sentidos no discurso em pauta.  

 

Figura 1: Entrevista: Ele ensina felicidade 

 
Fonte: Revista Claudia – Edição Nº 9, ano 57/2018 

 

Há a predominância de uma linguagem verbal que mobiliza os sentidos entre o dito e 

não dito, possibilitando efeitos de verdade também pela ênfase no enunciado imagético, que se 

constrói por meio da imagem do sujeito profissional segurando vários livros, dentre eles um 

handbook de psicologia positiva e outro que menciona no título a arte da felicidade. Percebe-se 

que os livros não estão por acaso na imagem, bem como o pano de fundo da foto ser um 

ambiente tipo biblioteca. É oportuno compreender a elevação do saber do psicólogo como 

ferramenta de poder ensinar a felicidade, mostrando que o discurso necessita de um sujeito que 

o enuncia e que esse dizer não é dito de qualquer lugar, por qualquer um, mas por um sujeito 

autorizado, a partir de um lugar singular (FOUCAULT, 2007a).  
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Ao buscarmos a construção dos efeitos de sentido é necessário, através da memória 

discursiva, perceber que há, no enunciado da imagem, destaque para um traço característico de 

felicidade, que é o sorriso largo e espontâneo, apontando e reforçando a ideia de que a receita 

que ele fornece para as pessoas serem felizes, realmente surte efeito. Além disso, o riso 

juntamente com a ilustração de sapiência com os livros reafirma a validação de sentido de 

autoridade no assunto, ligado à estratégias de poder e saber que o sujeito discursivo produz 

dentro do enunciado. Logo:  

 

O sujeito, por sua vez, ao dizer, se significa e significa o próprio mundo. Nessa 

perspectiva é que consideramos que a linguagem é uma prática. Não no 

sentido de realizar atos, mas, porque pratica sentido, ação simbólica que 

intervém no real. Pratica, enfim, a significação do mundo. O sentido é história 

e o sujeito se faz (se significa) na historicidade em que está inscrito 

(ORLANDI, 2001, apud, SOUSA, 2010, p. 6). 

    

Partindo para a análise do enunciado verbal da entrevista, o sujeito afirma e desconstrói 

o efeito de sentido de que é preciso estar feliz sempre. Ao enfatizar essa postulação de uma 

memória discursiva que nos diz que a felicidade será sempre mais válida do que qualquer outro 

sentimento, o sujeito enunciador, Tal Ben-Shahar, aponta para as complicações de possíveis 

frustrações que muitos indivíduos portam por não reconhecerem a tristeza como algo 

constitutivo da vida. Diante disso, percebemos nesse enunciado que o efeito de sentido é 

constituído pela relação paradoxal entre felicidade e tristeza, algo constitutivo desse discurso 

de autoajuda.  

Para isso, o discurso em análise é produzido pela voz do sujeito professor e psicológo 

que apresenta diversas estratégias para encontrar a felicidade que não seja somente no depósito 

de sentimentos. Com isso, o sujeito leitor sofre os efeitos do poder disciplinar que emana do 

discurso, através da responsabilidade para alcançar a felicidade, conforme enunciado:  

 

perseguir a felicidade diretamente não é saudável. O melhor é fazer essa 

pesquisa de forma indireta, achar as pequenas coisas que trazem júbilo. Há 5 

pilares que, quando equilibrados, trazem a sensação de realização: o bem-estar 

espiritual, físico, intelectual, emocional e nos relacionamentos (REVISTA 

CLAUDIA, 2018, p. 30). 
 

O sentido mobilizado possibilita uma melhor relação do sujeito leitor com os cuidados 

de si, ressaltado nas pequenas coisas da vida, seguidos, no discurso, por meio das dicas dos 

cinco pilares. Visto isso, pondera-se que as dicas, enquanto estratégias de controle e 

disciplinamento do sujeito para encontrar a felicidade, imergem nas mais diversas áreas da vida, 
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podendo fornecer positividade espiritual, física, intelectual, emocional e de relacionamentos, 

promovendo um efeito de sentido ligado à satisfação e realização pessoal, na construção de um 

sujeito feliz e com total satisfação na vida.  

Continuando o percurso analítico, outro relevante enunciado que se constitui na 

interdiscursividade, ressaltados nos dizeres do sujeito psicólogo: “em vez de querer o corpo 

perfeito, faz mais sentido depositar a felicidade em um exercício diário que traga deleite”. 

(REVISTA CLAUDIA, 2018, p. 30). A construção do sentido é mobilizada pelo interdiscurso, 

o qual articula outros discursos. O primeiro seria a relação de sentidos ligados aos discursos do 

campo da medicina, que estimulam a prática de exercício físico como forma de ter mais saúde 

e bem-estar. Já o segundo mobiliza discursos sobre a visão idealizada de beleza, por meio da 

busca pelo corpo perfeito, que circula no meio social. O sujeito discursivo ressignifica esse 

discurso através da dica por um exercício que traga deleite. Esse entrelaçamento de discursos 

oportuniza a relação com diferentes vozes discursivas.  

Destarte, validamos nessa análise a postulação de que todo o discurso materializado na 

entrevista parte de uma receita ideal de felicidade. Na medida em que para o psicólogo e 

professor israelense são direcionadas as perguntas, o mesmo aproveita para sugerir e orientar 

uma melhor forma de vivenciar certas situações de vida. Como é o caso da indagação sobre o 

uso das redes sociais, para a qual o sujeito psicólogo responde com um discurso que aponta 

para o uso moderado das redes e de mais contato pessoal, já que: “nós, humanos, precisamos 

do olho no olho, do contato. Estamos solitários nessa trajetória virtual” (REVISTA CLAUDIA, 

2018, p. 31). Além desse efeito de sentido que estimula o contato pessoal, o discurso aponta 

para a felicidade que sempre se estampa nas redes sociais, como uma idealização de vida 

perfeita, em detrimento da vida real. 

No que tange ao papel da escola, o entrevistado apresenta um evento estratégico de 

biopoder. Ele afirma que: “[...] a escola também precisa fazer sua parte. Defendo que os 

currículos contenham matérias para nos ajudar a levar uma vida mais feliz e recompensadora”. 

(REVISTA CLAUDIA, 2018, p. 31). A produção de sentido está centrada na articulação com 

o saber pedagógico escolar, no que tange à responsabilidade de ensinar formalmente a arte da 

felicidade, no que se refere ao governo do outro no meio social e das técnicas de biopolítica que 

incidem sobre a população.  

Por fim, reforçamos a construção do sentido nesse discurso ligado ao cuidado de si, 

através do destaque dado na materialidade, que depositou no sujeito leitor a responsabilidade 

para alcançar a felicidade. Como se pode verificar em todo o fio discursivo, mas principalmente 

ao final da entrevista, quando indagado se cursos e livros que ensinam a ser feliz funcionam de 
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verdade. No enunciado da resposta, o sujeito afirma: “apenas se você estiver disposto a colocar 

as lições em prática. Felicidade exige comprometimento e ação”. (REVISTA CLAUDIA, 2018, 

p. 31). Esse sentido reforça a necessidade que permeia o discurso ligado ao cuidado de si, como 

“uma espécie de aguilhão que deve ser implantada na carne dos homens, cravado na sua 

existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, um princípio de 

permanente inquietude no curso da existência” (FOUCAULT, 2010b, p. 11). É esse efeito de 

sentido de comprometimento e ação que governa os sujeitos em busca da felicidade. As dicas 

sugeridas, no discurso em análise, perpassam uma série de indagações que neutralizam os 

efeitos de sentido sobre essa naturalização de felicidade para que o sujeito leitor recorra a receita 

certa para ser feliz.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O discurso de autoajuda, presente nesse veículo midiático, mobilizou o sentido através 

de ensinamentos para obter a felicidade. Os pilares e premissas que constroem os pontos para 

que cada pessoa encontre sua felicidade estão de certa forma, nos discursos do senso comum 

que permeiam a sociedade, visto que a efetuação de uma atividade física ou uma simples 

conversa com amigos, já oferece bons trilhos para o feito. Entretanto, ganha outro sentido ao 

ser enunciado por um sujeito autorizado a falar, respaldados em estratégias de poder e saber. 

A Análise do Discurso fornece base teórica para se buscar o viés descritivo e 

interpretativo dessas questões e destrinchar os enunciados que estão vigentes em cada relação 

interdiscursiva. Destacamos que todo discurso possibilita uma leitura dos sentidos na relação 

da língua com a história e a memória discursiva, de modo a trazer questões das relações de 

poder na esteira do saber que legitimam as práticas discursivas, sem esquecer a ênfase no 

cuidado de si, visto como “um constante exercício de si sobre si, numa atitude que enfoca ações 

e posturas também sobre os outros e o mundo, as quais levam a uma reflexão das práticas, dos 

modos de ser, de um olhar exterior” (ALBUQUERQUE JUNIOR; NASCIMENTO, 2017, p. 

187).  

Para isso, destacamos que as estratégias do biopoder, do governo do outro, e o cuidado 

de si, bem como o entrecruzamento de diferentes discursos estiverem respaldadas no discurso 

midiático materializado na Revista Claudia, na construção dos efeitos de sentido. 
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RESUMO 

 
Este artigo discute o espaço da literatura no Ensino Fundamental a partir dos Ciclos de Leitura do 

Programa de Aprendizagem na Idade Certa (MAISPAIC), promovido pela Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC-CE). Objetivamos enfatizar a importância da atuação do professor como 

mediador da aprendizagem, no desafio de despertar  nos alunos o gosto pela leitura de deleite e o 

desenvolvimento da autonomia estudantil na tomada de consciência sobre o próprio percurso de 

aprendizagem.  Apontamos, ainda, possibilidades de efetivação dos Ciclos de Leitura MAISPAIC a 

partir dessa vivência em sala de aula, inspirada no Círculo de Cultura de Freire (1987), entendida como  

um conjunto de atividades que contribuem para a  formação de leitores protagonistas.  Tomamos como 

pressupostos teóricos no tocante à  mediação da aprendizagem, as perspectivas  de Vygotsky (1991),  

Feuerstein (1921, 1991) e outros estudiosos da teoria da modificabilidade estrutural. Trataremos da 

atividade construtiva do aluno, a partir do envolvimento dos professores na execução de estratégias de 

leitura que tenham como eixo norteador  o desenvolvimento cognitivo dos estudantes para além da 

supérfície textual, numa perspectiva dialógica da linguagem, baseada  na  interação entre leitor, texto e 

autor, sob o olhar de Bakhtin (1997). Apoiamo-nos, também, em Solé (1998) e Cosson (2014), por 

tratarem do letramento literário e da leitura compartilhada numa perspectiva  interacional  da linguagem. 

A metodologia adotada parte do estudo bibliográfico sobre mediação da aprendizagem, da análise de 

documentos fornecidos pelo programa MAISPAIC e das experiências vivenciadas nas formações de 

professores ofertadas pelo Programa, adotando uma abordagem qualitativa, com natureza aplicada. Os 

resultados dessa pesquisa apontam os Ciclos de Leitura como uma ação que fomenta a cultura do pensar 

a partir da apreciação estética do texto literário e do compartilhamento das suas significações entre os 

leitores em formação, fator determinante para geração de leitores protagonistas. 

 

Palavras-chave: Leitura literária. Professor-mediador. Ciclos de leitura. Leitor protagonista. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O professor, ao atuar como mediador de leitura, deve promover momentos de partilha 

literária, possibilitando o progressivo desenvolvimento da autonomia dos alunos a partir da 

interpretação de textos e da interligação dos conhecimentos adquiridos na interação entre autor-

obra-leitores, estabelecendo conexões entre a literatura e o mundo real. Nesse sentido, ao 

compreender a mediação como um processo dialógico, em que a partilha literária possibilita a 

construção de diversos significados para uma obra, é que nos fundamentamos em Bakhtin 

(1997), para quem o texto é entendido como um enunciado repleto de muitas vozes, cuja 

intenção de produção e execução só se concretiza na interação com o outro. 
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Tomamos, ainda, como pressupostos para o trabalho com a leitura literária na escola, no 

tocante à experiência da aprendizagem mediada, as perspectivas de Vygotsky (1991) e de 

Feuerstein (1921, 1991), autor abordado a partir dos estudos de Silva et al (2011) e de outros 

estudiosos da teoria da modificabilidade estrutural. Nessa direção, a mediação é entendida como 

uma atividade construtiva dos alunos, na qual o professor busca a concretização significativa 

da aprendizagem, tornando-os aprendizes autônomos. A inter-relação entre mediador e 

mediados ocorre por meio de critérios previamente estipulados que possibilitem a interação e a 

modificabilidade dos sujeitos, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento cognitivo.  

A partir dos Ciclos de Leitura do Programa de Aprendizagem na Idade Certa, doravante 

MAISPAIC, dispomo-nos a investigar as experiências tecidas no cotidiano escolar a partir dos 

momentos formativos destinados aos professores no Eixo de Literatura e Formação do Leitor, 

procurando compreender as conexões entre a teoria recebida durante o processo formativo e a 

prática pedagógica exercida pelos docentes. 

Abordamos, a partir de Solé (1998) e de Cosson (2014), a experiência da leitura 

compartilhada, evidenciando a relevância do papel do professor na formação de leitores 

competentes, que deve pautar-se no propósito do letramento literário, possibilitando aos 

estudantes a construção de sentidos despertados pelo ato da leitura individual de determinada 

obra e pelo compartilhamento das suas experiências entre os colegas. 

Assim, conforme destaca Cosson (2014), a vivência com a literatura deve envolver a 

leitura como um ato solitário, realizada individualmente, e a leitura como um ato solidário, 

praticada coletivamente pela partilha das significações e sentidos extraídos da obra lida pelos 

estudantes. Nesse seguimento, os Ciclos de Leitura encontram-se também fundamentados pelo 

ideal do Círculo de Cultura proposto por Freire (1987), numa visão de educação democrática e 

libertadora, comprometida com temáticas de interesse dos estudantes para discussão e para 

ampliação da própria visão de mundo e tomada de consciência sobre a realidade. 

Compreendemos que a relevância deste trabalho está, principalmente, na abordagem da 

leitura literária na escola, a qual deve transportar os leitores  para  a dimensão do pensamento 

criativo, onde se amplia o  espaço para a vivência do real, a partir do fantasioso, do imagético, 

do inventivo e  do ilusório, possibilitando-lhes ampliar a visão de mundo para além do contexto 

local, num exercício contínuo do pensar sobre o pensar, fazendo uso da metacognição1, de modo 

que possam ir encontrando seus próprios modos de refletir sobre a vida. 

                                                             
1 Para a conceituação do termo “Metacognição”, tomamos as considerações de Neves (2007), para quem  essa 

atividade se constitui como a consciência do modo pelo qual o conhecimento é adquirido, tornando possível que 
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Entendemos, assim, que para haver o desenvolvimento da metacognição dos estudantes 

na autonomia sobre a aprendizagem, na aquisição de habilidades de interpretação, no processo 

de construção de significados a partir da leitura do texto e na interligação deste com a visão de 

mundo, faz-se necessária a intervenção do professor atuando como mediador do processo de 

aprendizagem, partindo daquilo que os alunos já sabem, considerado por Vygotsky (1991) como 

a Zona de Desenvolvimento Real, procurando desenvolver neles, funções ainda não 

completamente amadurecidas, o que seria a Zona de Desenvolvimento Proximal, no intuito de 

que eles possam chegar à forma independente, atingindo a Zona de Desenvolvimento Potencial.  

Nosso objetivo geral nesta pesquisa é, pois, mostrar a importância do professor ao atuar 

como mediador da leitura literária na escola, bem como promover o desenvolvimento 

metacognitivo do aluno a partir do estímulo à vivência da cultura do pensar, proporcionado 

através da apreciação da leitura literária e do compartilhamento das significações construídas 

entre os alunos leitores a partir do texto. 

Especificamente, objetiva-se discutir acerca do conceito de mediação, interligando-o ao 

ensino da leitura literária, a partir das estratégias entendidas como um caminho possível para a 

realização de atividades mediadas pelo professor, com vistas ao desenvolvimento da 

metacognição dos alunos para formação de leitores protagonistas. A metodologia adotada parte 

do estudo bibliográfico e tomamos como modelo para análise nesta pesquisa, assumindo uma 

abordagem qualitativa, as vivências da mediação literária, no Eixo de Literatura e Formação do 

Leitor nos Ciclos de Leitura do MAISPAIC, no que diz respeito às contribuições trazidas na 

formação de professores para atuarem como mediadores de leitura, a partir das produções 

literárias do MAISPAIC Prosa e Poesia, disponibilizadas às escolas como um acervo propício 

à formação inicial de leitores, o que caracteriza a natureza desta pesquisa como aplicada. 

Na seção seguinte, discutimos sobre a experiência da mediação da aprendizagem para 

formar o leitor e desenvolver a metacognição. Em seguida, tecemos uma discussão sobre essa 

experiência nos Ciclos de Leitura MAISPAIC para o desenvolvimento metacognitivo dos 

alunos e, depois, apresentamos esse Ciclo de Leitura enfatizando a formação docente e o 

contexto da sala de aula. Por fim, apresentamos as considerações finais. 

 

 

 

                                                             
os próprios indivíduos gerenciem esse processo, utilizando estratégias para aprendizagem e resolução de 

problemas cotidianos. 
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2 A EXPERIÊNCIA DA APRENDIZAGEM MEDIADA NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

E NO DESENVOLVIMENTO DA METACOGNIÇÃO 

 

Segundo Feuerstein (1991), há duas modalidades de aprendizagem. Uma delas ocorre 

através da abordagem direta, e a outra se configura como uma abordagem mediada, sendo que 

a primeira ocorre incidentalmente, resultado direto da interação do indivíduo com o seu meio, 

e de acordo com o autor, não é suficiente para efetivação da aprendizagem. Já a segunda 

desenvolve-se a partir da interferência do mediador que ao observar as experiências e interesses 

dos sujeitos diante dos estímulos oferecidos pelo meio em que vivem, aproveita-se desses 

conhecimentos para promover novas aprendizagens, interagindo com eles de forma intencional.  

Desse modo, a Experiência da Aprendizagem Mediada (EAM) trazida por Feuerstein 

(1991 apud GARCIA, 2004, p. 104) compreende um caminho a ser percorrido pelo mediador 

que, guiado por intenções de aprendizagem, cultura e envolvimento emocional, seleciona e 

organiza o mundo de estímulos propícios a cada etapa/série escolar, selecionando aqueles mais 

apropriados ao desenvolvimento da aprendizagem e ao crescimento intelectual dos estudantes. 

Assim complementa Silva et al (2011, p. 17): 

 

[...] a mediação conceitua-se como uma metodologia pela qual se desenvolve 

uma influência  mútua entre um sujeito com funções cognitivas deficientes ou 

insuficientes com o outro sujeito que  já seja dono de um saber experimentado 

com visão intencionada para provocar transformações ou aprimoramento de 

tais funções cognitivas, de maneira que essa  mediação seja compreendida 

como decorrência ajustada da exposição direta do sujeito com o meio e à 

experiência de aprendizagem mediada, que tem seu planejamento e avaliação 

desenvolvidos pelo mediador, que deve estar atento às necessidades do 

mediado, considerando sua cultura, que é o alicerce para a existência de 

significados para os estímulos propostos. 
 

Dessa forma, ao considerarmos a vivência dos Ciclos de Leitura como uma experiência 

que integra a Aprendizagem Mediada ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes no processo 

de aquisição e ampliação da competência leitora, é que compreendemos a relevância do 

professor mediador de leitura na formação do leitor protagonista.  

As teorias de Vygotsky (1991) e Feuerstein (1921) comungam dos mesmos princípios, 

ao considerarem que o desenvolvimento do ser humano envolve o seu contexto histórico e 

social através da utilização de instrumentos e símbolos que possibilitam a interação do 

indivíduo com o seu meio, contribuindo, assim, para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. 
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Em outros termos, os estímulos retirados do meio cultural dos estudantes e utilizados 

pelo mediador em função de um propósito de aprendizagem predefinido provocam 

modificações no ser em desenvolvimento, promovendo o aperfeiçoamento das suas estruturas 

cognitivas. Ao tomarmos as considerações de Solé (1998), em relação aos múltiplos desafios 

da escola contemporânea, é que compreendemos ainda mais a importância da aprendizagem 

mediada no processo de desenvolvimento da competência leitora dos alunos. 

Vale ressaltar que o trabalho com a leitura não deve limitar-se à mera decodificação da 

escrita, devendo proporcionar às crianças e jovens experiências leitoras que agucem a sua 

percepção de mundo e amadureçam o seu intelecto, fazendo-os compreender as relações 

existentes entre a leitura literária e a sociedade da qual fazem parte, procurando adequar-se, 

modificar-se ou conflitar-se com as verdades ou imposições culturais do seu cotidiano. 

Para que o leitor vá adquirindo essa habilidade de compreensão do mundo ao seu redor, 

faz-se necessário apresentar a literatura como algo que desperte o interesse, a curiosidade e o 

encantamento, servindo-lhe como uma espécie de portal mágico que lhe permita transitar por 

diferentes espaços, histórias, relações, sentimentos, contradições, possibilitando-lhes retirar do 

universo ficcional significações e aprendizados para a sua realidade cotidiana.  

Sendo assim, a vivência da leitura de deleite deve funcionar na escola como uma espécie 

de motivação para potencialização do aprender, no entanto, muitas vezes, o que percebemos no 

cotidiano escolar é a vivência da leitura como algo obrigatório, enfadonho, limitado ao trabalho 

com fichas de leitura, ou sequências de perguntas e respostas relativas ao texto, o que nem 

sempre contribui para o processo de emancipação do leitor, segundo afirma Cosson (2014, p. 

22): 

 

No ensino fundamental, predominam as interpretações trazidas pelo livro 

didático, usualmente feitas a partir de textos incompletos, e as atividades 

extraclasses, constituídas de resumos dos textos, fichas de leitura e debates em 

sala de aula, cujo objetivo maior é recontar a história lida ou dizer o poema 

com suas próprias palavras.[...] As fichas de leitura, condenadas  por cercear 

a criatividade ou podar o prazer da leitura, são  no geral voltadas para a 

identificação ou classificação de dados, servindo de simples confirmação da 

leitura feita. 

 

Assim, se queremos realmente desenvolver o gosto pela leitura nos estudantes, faz-se 

necessário partirmos dos seus contextos multiculturais, dos seus conhecimentos prévios e dos 

seus interesses pessoais, procurando reconhecer os saberes dos quais já têm pleno domínio e as 

competências ainda em processo de aquisição, para, então, introduzirmos novos conceitos que 

possam conduzi-los ao desenvolvimento da metacognição. Além disso, a leitura literária precisa 
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fazer sentido para os estudantes, possibilitando-lhes um diálogo entre o texto e sua realidade 

circundante, podendo ainda promover o intercâmbio com outros textos do conhecimento dos 

alunos ou aqueles partilhados pelo professor, para que aos poucos consigam compreender a 

tessitura do texto como um entrelaçamento de vozes emanadas de outros textos. 

Conforme destaca Bakhtin (1997, p. 314), “é na experiência verbal individual do homem 

e na interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro que ocorre o 

processo de assimilação, mais ou menos criativo, das palavras do outro (e não das palavras da 

língua)”, que por sua vez só ganham sentido real quando empregadas dentro de um contexto 

comunicativo. Assim, o texto e a leitura que dele fazemos, constitui-se como uma atividade 

repleta de vozes e de palavras que ecoam dos outros, cuja expressividade passa a ser 

compreendida, reestruturada e até modificada pelo leitor a partir das impressões retiradas do 

texto, cuja significação é também resultante de outras vozes que emanam da sua formação 

humana, intelectual e cotidiana. 

Nesse contexto dialógico entre autor, obra e leitor, muito se vem discutindo acerca da 

importância da leitura e da forma como o texto literário vem sendo abordado na escola, cuja 

responsabilidade, frente ao desafio de formar alunos leitores, torna-se cada vez mais evidente. 

Desta forma, é que trazemos a vivência dos Ciclos de Leitura MAISPAIC como exemplo do 

trabalho com a leitura literária na escola para desenvolvimento da metacognição. O 

desenvolvimento dessa metodologia funciona como uma alternativa para fortalecimento do 

gosto pela leitura, tomada como um ato individual e coletivo, tendo em vista a formação de 

leitores protagonistas. 

 

3 A EXPERIÊNCIA DA APRENDIZAGEM MEDIADA NOS CICLOS DE LEITURA 

MAISPAIC PARA O DESENVOLVIMENTO METACOGNITIVO DOS ESTUDANTES 

 

Os Ciclos de Leitura MAISPAIC são ações de compartilhamento da fruição literária que 

funcionam como um estímulo para o despertar do gosto pela leitura. Nessa vivência, o professor 

atua como um mediador da leitura e organiza momentos em sala ou em outros espaços da escola, 

propícios à vivência do ciclo de leitura literária, que não deve ser uma atividade de imposição, 

mas de conquista que se dá através do diálogo e se encerra na culminância de um evento mensal 

ou bimestral. Para Feuerstein (1991, apud SILVA et al, 2011, p. 26), a experiência de 

aprendizagem mediada demanda três parâmetros universais de mediação tidos como 

interligados e primordiais ao mediador: 



 

 

P
ág

in
a7

2
7

 

[…] intencionalidade do mediador e reciprocidade do mediado, por meio 

da formação de vínculos entre ambos; significado, quando o mediador incita 

a construção de significados, por meio de valores, atitudes culturais, laços 

sociais e outros elementos que desenvolvam no mediado um processo de 

construção de um sentido de vida, de uma visão de mundo - é a compreensão 

das partes que vai levar à totalidade efetiva; e transcendência, quando o 

momento da mediação extrapola-se e o conhecimento adquirido, através da 

ação mental, projeta generalizações, estendendo-se no tempo e no espaço - é 

a capacidade de síntese que adquire o indivíduo para toda vida, levando 

definitivamente à modificabilidade (FEUERSTEIN, 1991, apud SILVA et 

al, 2011, p. 26, Grifo nosso).  

 

Feuerstein (1991) acredita na crença da modificabilidade estrutural cognitiva, na 

capacidade que todo e qualquer ser humano tem de elevar o seu nível de desenvolvimento 

intelectual  e na influência do mediador nesse processo colaborativo e facilitador da 

aprendizagem do estudante na descoberta de novos conhecimentos, por isso enfatiza que o 

professor, ao atuar como mediador, deve estar ciente do nível de  dificuldades em que seus 

alunos se encontram para, então, buscar desenvolver neles habilidades ainda em processo de 

aquisição.  

Ao analisarmos a proposta metodológica do MAISPAIC, fundamentada no Círculo de 

Cultura de Freire, percebemos uma certa relação de proximidade com a crença na 

modificabilidade  de Feuerstein, pois Freire aponta para o contínuo processo de feitura do ser 

humano, visto como alguém inacabado que, ao ser envolvido nas condições de aprendizagem 

crítica, vai transformando sua visão de mundo, saindo da condição do saber ingênuo, do senso 

comum para a curiosidade epistemológica, entendida  como a  inquietação indagadora que nos 

move e nos conscientiza sobre os reais problemas do  mundo. Freire (1987, p. 11) acredita na 

necessária promoção da ingenuidade à criticidade:   

 

O círculo de cultura – no método Paulo Freire – revive a vida em profundidade 

crítica. A consciência emerge do mundo vivido, objetiva-o, problematiza-o, 

compreende-o como projeto humano. Em diálogo circular, intersubjetivando-

se mais e mais, vai assumindo, criticamente, o dinamismo de sua subjetividade 

criadora. Todos juntos, em círculo, e em colaboração, reelaboram o mundo e, 

ao reconstruí-lo, apercebem-se de que, embora construído também por eles, 

esse mundo não é verdadeiramente para eles. Humanizado por eles, esse 

mundo não os humaniza. As mãos que o fazem, não são as que o dominam. 

Destinado a liberá-los como sujeitos, escraviza-os como objetos. 
 

Assim, o Círculo de Cultura é tomado pelo Ciclo de Leitura MAISPAIC como um 

espaço democrático de encontros, reencontros e partilha de experiências de leitura literária 

favoráveis à promoção do livro, à vivência de leituras de enlevo e ao compartilhamento dos 
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sentidos atribuídos ao texto por cada leitor, num diálogo mediado pelo professor, que tem a 

função de instigar o grupo para o exercício da compreensão textual, da inferência e da 

mobilização dos conhecimentos prévios, ajudando a estabelecer relações entre o texto e o seu 

conhecimento de mundo, reconhecendo elementos que dão sequência ao texto e à progressão 

temática, num exercício  contínuo de  desenvolvimento da  metacognição. 

O Ciclo de Leitura, ao aderir a proposta do Círculo de Cultura, retoma alguns elementos 

tidos como essenciais para a concretização dessa metodologia:  valoriza a opinião das 

crianças e jovens e abre espaço para exposição de seus posicionamentos e questionamentos; o 

professor-mediador tem a função de planejar os momentos de partilha literária, criando 

possibilidades de diálogos e questionamentos a respeito da obra ou trecho do livro lido pelos 

alunos. A ampliação do campo de experiências dos alunos é o ideal pretendido, por isso não 

há censura para a leitura, e o professor deve considerar o interesse literário dos estudantes para, 

a partir dali, ir possibilitando-lhes o contato com outras obras.  

Outros aspectos a serem considerados no Ciclo de Leitura são a importância do 

coletivo na aprendizagem e a leitura exemplar, ambos inspirados no ideal de Freire (2011). 

O primeiro trata do valor dado à leitura em grupo, vista como um estímulo que impulsiona a 

pensar mais e aprofundar suas interpretações, seja de um breve texto ou de um livro, partindo 

de um diálogo fundado pelos sentidos despertados nos leitores a partir da interação texto-leitor-

autor.   

Desta forma, o professor mediador de leitura deve estar atento aos gostos e preferências 

de seus alunos, buscando partir de suas realidades, para, então, mostrar-lhes novos caminhos 

para aprendizagem. Ao tratarmos da leitura literária feita em voz alta e com o livro na mão, 

estamos promovendo o incentivo ao ato de ler e de descobrir o universo escondido no texto, 

inspirados na pedagogia do exemplo, de Freire (2011), que enfatiza a importância do professor, 

ao trabalhar no quadro da rigorosidade do pensar certo, saber que as palavras a que falta 

corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem.  Assim, o aluno, ao perceber o professor 

como um leitor ativo, pode também tornar-se um leitor protagonista. 

 

4 CICLO DE LEITURA MAISPAIC: DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR AO CONTEXTO 

DA SALA DE AULA 

 

O desenvolvimento desta pesquisa parte do acompanhamento realizado durante as ações 

de formação do Programa MAISPAIC no Eixo de Literatura e Formação do Leitor, na Crede 

16 (Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação) da SEDUC-CE (Secretaria de 
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Educação do Estado do Ceará) entre os períodos de 2016 e 2018, objetivando acompanhar as 

ações de formação direcionadas aos formadores municipais incumbidos da missão de formar 

os professores de Língua Portuguesa nos municípios de Acopiara, Cariús, Catarina, Jucás, 

Iguatu, Orós e Quixelô. 

O processo formativo dentro do Programa MAISPAIC é entendido aqui como uma 

forma de viabilizar a formação docente e continuada nas disciplinas de Língua Portuguesa, em 

regime de parceria entre Estado e municípios, funcionando como um estímulo ao professor para 

aperfeiçoamento de sua prática.  Dentro do processo formativo de Língua Portuguesa, há um 

tempo destinado ao Eixo de Literatura e Formação do Leitor, com a finalidade de dar suporte 

técnico-pedagógico para desenvolvimento de aptidões dos docentes para atuarem como 

mediadores de leitura. Assim, é justificado o uso de uma agenda-guia no próprio material 

direcionado à formação do Ensino Fundamental II, de sexto ao nono ano, como orientação para 

a realização dos Ciclos de Leitura: 

 

Por essa razão, o Eixo de Literatura e Formação do Leitor, além de realizar 

momentos de formação que façam sentido para os Ciclos de Leitura, 

preocupa-se também, em elaborar guias que funcionam como orientadores 

desse caminho, mostrando direções, sugerindo textos  e autores - sempre 

esclarecendo que se trata de uma sugestão para o seu trabalho no campo da 

formação ou em sala de aula, ou seja, a diretiva que o guia  possa ser vivido 

na íntegra ou reelaborado a partir da singularidade de cada grupo (SEDUC-

CE, 2017, p. 3). 
 

Para atender aos objetivos propostos neste trabalho, valemo-nos da proposta do 

Programa no Eixo de Literatura e Formação do Leitor, das orientações e experiências 

partilhadas na agenda-guia para os formadores e professores durante as formações regionais e 

municipais, do acompanhamento técnico junto aos municípios, da visita às escolas com baixos 

resultados, dos relatórios de atuação dos formadores, além da socialização das experiências 

exitosas trazidas por cada município durante as formações.  

Esse acompanhamento nos fez ver a importância do Eixo do Leitor na formação do 

professor e na garantia da presença da leitura literária na sala de aula, uma vez que são 

disponibilizados acervos literários da Coleção MAISPAIC Prosa e Poesia, escrita e ilustrada 

por autores cearenses, tendo entre eles professores da rede municipal. Os textos selecionados 

mediante concurso literário realizado pela SEDUC são transformados em livros e distribuídos 

para todas as escolas municipais da educação infantil ao nono ano do Ensino Fundamental, 

tornando-se um incentivo a mais para que os ciclos de leitura possam ser incorporados à rotina 

escolar como uma vivência prazerosa da leitura. Vejamos, então, as orientações trazidas na 
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cartilha do “Alforje de histórias”, denominação atribuída à realização do ciclo de leitura nas 

turmas de terceiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I (2016, p. 4): 

 

Sistematizados na rotina semanal, os encontros do Alforje de histórias deverão 

acontecer no mínimo uma vez por semana, com duração entre trinta e 

cinquenta minutos. Cada encontro deverá ser planejado dentro de uma 

estrutura composta por dois momentos distintos e indissociáveis: partilha oral 

de um texto literário e organização de um círculo de cultura.[…] Esses 

encontros sistematizados preconizam  a partilha oral do texto literário e dentro 

dos pressupostos do ensino da língua são afastados de qualquer exploração 

didática da obra.[…] as atividades sistematizadas para a prática da leitura 

literária foram desenhadas de forma que a literatura sempre se apresente viva 

e prazerosa, como objeto de fruição e deleite. 
 

Os resultados alcançados com esse trabalho nos fazem perceber positivamente que a 

formação do professor, a agenda-guia de orientação e o acervo literário disponibilizado às 

escolas através do Plano Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE) e das coleções MAISPAIC 

Prosa e Poesia facilitam a vivência dos ciclos no despertar do gosto pela leitura. No entanto, 

ainda precisamos desmistificar o pensamento de muitos professores no que diz respeito a essa 

vivência dentro da rotina semanal da sala de aula, pois muitas vezes esse momento é confundido 

com a atividade de leitura dos livros didáticos e usado como pretexto para exploração dos 

conteúdos gramaticais, ou seja, realiza-se o ciclo sem um planejamento prévio e sem pensar no 

gosto literário dos alunos, prejudicando seu objetivo final, que é a formação de leitores 

protagonistas. 

Entendemos, então, que a Experiência de Aprendizagem Mediada nos Ciclos de Leitura 

MAISPAIC, conforme orienta a teoria de Feuerstein, deve assentar-se na qualidade da interação 

entre mediador e mediados, incidindo especificamente na forma de exposição e abordagem dos 

conteúdos para os estudantes. Nesses termos, faz-se necessário o conhecimento das realidades 

culturais e das necessidades cognitivas dos sujeitos mediados para, então, desenvolver um 

planejamento prévio com o objetivo intencional de gerar o aprimoramento das habilidades 

relacionadas à leitura, concretizando, assim, a aprendizagem significativa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao mesmo tempo em que enfatizamos a importância da vivência da leitura literária na 

escola, considerando o seu valor para a formação humana no despertar da consciência crítica 

dos estudantes para desenvolvimento da autonomia sobre seu percurso de aprendizagem, 

percebemos, também, que até o presente momento, a abordagem do texto literário na escola 
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ainda não consegue atrair os alunos para o universo da leitura. As atividades com o texto, muitas 

vezes, servem como subterfúgio para exploração da gramática, uso de fichas de leitura, entre 

outras atividades enfadonhas que, nem de longe, contribuem para a formação do leitor. 

Pensando nisso é que buscamos nos apropriar de conhecimentos relativos à Experiência 

da Aprendizagem Mediada na tentativa de encontrar alternativas de uso dessa metodologia de 

trabalho com a leitura literária na escola, tendo em vista a formação do leitor protagonista e o 

desenvolvimento da metacognição dos alunos, na tomada de consciência sobre seus níveis de 

aprendizagem e suas possibilidades de avanço nos conhecimentos. 

Por isso, nos voltamos para os Ciclos de Leitura MAISPAIC, nas experiências de 

compartilhamento da leitura literária, como uma entre várias possibilidades de torná-la contínua 

e significativa para os estudantes no cotidiano escolar. Consideramos, assim, que essa proposta 

apresenta um novo formato para o trabalho com a literatura na escola, cujas ações têm em vista 

o deleite, a apreciação e o fomento ao gosto pela leitura literária, tendo como finalidade última 

a transformação do leitor principiante em leitor ativo. 

Por fim, concluímos que a Experiência da Aprendizagem Mediada reorienta o olhar do 

professor, alimentando nele a crença na modificabilidade das estruturas cognitivas dos seus 

alunos, sendo este, também, um dos princípios para a realização dos Ciclos de Leitura 

MAISPAIC, em que o papel do professor mediador na interação verbal com os estudantes deve 

gerar confiança no potencial de cada um, inspirando-os para o gosto pela leitura, a partir de um 

planejamento prévio e intencional, objetivando a formação do leitor protagonista.  

Os resultados dessa pesquisa apontam os Ciclos de Leitura como uma ação que fomenta 

a cultura do pensar a partir da apreciação do texto literário e do compartilhamento das suas 

significações entre os leitores em formação, fator determinante para geração de leitores 

protagonistas. Assim, esperamos que a experiência dos Ciclos de leitura MAISPAIC sirva de 

impulso para o desenvolvimento de novas estratégias de trabalho com a leitura literária na 

escola, tendo em vista o desenvolvimento metacognitivo dos estudantes.    
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O (TEXTO)DISCURSO JORNALÍSTICO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA: SUJEITOS DO ENSINAR-APRENDER DIANTE DAS 

LEITURAS, DOS SENTIDOS, DA CENA DE ENUNCIAÇÃO  

 

Israel Fonseca Araújo1 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 
 

No presente trabalho, tratamos da possibilidade e da relevância de, nas aulas de Língua Portuguesa (LP) 

na educação básica, os textos e os discursos jornalísticos poderem ser tomados enquanto objetos de 

estudo/corpus de análise, quando das atividades de leitura, escrita e produção textual, e nas de avaliação 

destas, tendo em mira um ensino produtivo, em termos de vivências, de educandos e educadores, 

mediadas pela linguagem e a preocupação com a formação cidadã dos educandos, haja vista que o 

desenvolvimento da competência discursiva é visto como caminho seguro para um comprometido e 

pleno exercício da cidadania (PCN’s/EF, BRASIL, 1998). A relevância de recorrermos aos 

textos/discursos jornalísticos é justificada no fato de o jornal trazer um robusto painel das discussões 

tecidas em sociedade, as quais revelam (dão a conhecer as...) relações de poder que ajudam a constituir 

o mosaico das relações de forças em que se constituem as comunidades discursivas. Nesse sentido, 

consideramos “que as situações escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem os textos que 

caracterizam os usos públicos da linguagem” (BRASIL, 1998), o que, é sabido, está estampado nas 

páginas dos jornais brasileiros. Tendo em vista que o fazer jornalístico implica uma prática discursiva 

(jornalística), apresenta a enunciação de modo encenado (cena de enunciação, cf. MAINGUENEAU, 

2011, 2015) e que os discursos materializados nos textos estão atravessados pela dialogicidade que é 

constitutiva da linguagem (e dos discursos), cf. Maingueneau (1997, 2008) e Bakhtin (2016), entre 

outros, então é possível propor que os diversos textos presentes nos jornais possam ser base para as 

atividades linguageiras em aulas de LP; também trazemos impressões iniciais sobre a perspectiva de 

“formação cidadã” vs. atividades de leitura presente na BNCC (BRASIL, 2018). Em termos de 

exemplificação, socializamos, ainda, a experiência de um projeto de ensino realizado em 2011 em uma 

escola pública estadual de Igarapé-Miri (PA), o qual privilegiou textos sobre a polêmica da “Divisão do 

Pará” na mídia, com base no exame e nas discussões de textos do Jornal Diário do Pará (ARAÚJO, 

2013), cujos enunciados (discursos) pró-“Sim” e pró-“Não” foram analisados e debatidos com os 

estudantes. Concluímos pela importância de os textos dos jornais, inclusive por serem mais “populares” 

e ainda os dos jornais locais, poderem ter lugar de destaque nas aulas de LP em razão de apresentarem 

um mosaico de temas e diversos pontos de vista acerca da vida social/política da comunidade na qual os 

discentes estão diretamente implicados (no plano internacional, também), permitindo, assim, a 

realização de importantes atividades de ensino/aprendizagem, tais como sequências didáticas e projetos 

de ensino e de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem em LP. Textos/discursos jornalísticos. Leitura e relações de 

poder. 
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1 INTRODUÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Neste trabalho, tratamos da relevância, na qual acreditamos, de os textos jornalísticos e 

a veiculação dos respectivos discursos nas aulas de Língua Portuguesa (LP) na educação básica 

poderem ser objeto e tema das discussões acadêmicas, no seio das discussões entre docentes de 

Língua Portuguesa (e demais interessados nesse fazer pedagógico), bem como entre sujeitos 

jornalistas e gestores da educação, sendo que estes planejam ações e definem rumos para esta, 

além de especialistas da educação e outros interessados. Tratamos de educação em língua 

materna, pensando nos sujeitos do ensinar-aprender diante das leituras, dos sentidos, das visões 

de mundo, das ideologias, dos debates sociais/políticos, dos fatos de destaque da vida 

comunitária, entre tantos outros componentes do debate público que é travado, geralmente todos 

os dias2, nas páginas dos jornais impressos e online; tratamos, igualmente, da possibilidade de 

aproximar/articular essa dimensão pedagógica em LP da teorização dos estudos discursivos, 

notadamente da análise do discurso de vertente francesa, a partir do conceito operacional de 

cena de enunciação (MAINGUENEAU, 2001, 2015). Nesta exposição, ainda nos preocupamos 

com as postulações da chamada “Nova BNCC” (Base Nacional Curricular Comum) para o 

ensino de LP na educação básica e com o fato de esse ensino ser um espaço privilegiado de 

leituras, de reflexão (sobre o que se lê, se fala, se escreve e se reescreve), de diálogos e de 

interação entre os sujeitos implicados nesse processo. 

Para tratar dessas questões e para refletir sobre o ponto central proposto (o trânsito dos 

textos e dos discursos jornalísticos nas aulas de LP, com o acesso dos estudantes e do professor 

aos posicionamentos e sentidos postos em circulação nas páginas jornalísticas), retomamos uma 

experiência educativa em LP, por nós já realizada no ano de 2011, conforme segue resumida. 

Em 2011, a justiça eleitoral (TSE3) permitiu que a população do estado do Pará fosse 

perguntada, através de uma consulta plebiscitária (por meio do voto), sobre a possibilidade de 

esse território dar surgimento a mais dois outros, sendo que cada eleitor(a) foi perguntado se 

era a favor ou se era contrário à criação do Estado do Tapajós (a ser desmembrado da região 

Oeste do Pará), sendo que a mesma pergunta foi feita quanto à criação do Estado de Carajás 

(no Sul e Sudeste do Pará). Dia 11 de dezembro de 2011, a maioria da população negou a 

                                                             
2 Além dos jornais diários, caso dos jornais O Liberal e Amazônia Jornal (grupo ORM) e Diário do Pará (grupo 

RBA), o povo paraense, como noutros territórios, tem acesso a jornais impressos semanais, quinzenais e mensais, 

assim como a jornais online (os virtuais, com várias publicações ao longo de cada dia) etc. Pelos motivos 

explicitados neste artigo, optamos, nessa empreitada de estudos, pelo trabalho com um grande veículo da mídia 

jornalística impressa paraense diária, o jornal Diário do Pará.  
3 Tribunal Superior Eleitoral, instância de jurisdição máxima em termos de justiça eleitoral, bem já sabemos. 
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criação de ambos os estados4. Os incontáveis posicionamentos de pessoas influentes, os 

políticos, de especialistas no campo do direito e de cidadãos diversos do seio popular falavam 

em “divisão” (os que se posicionavam contrários às criações dos novos estados) e 

“emancipação” (posicionamento adotado pelos que defendiam as criações). 

Essa repercussão do citado fato histórico, político e social foi feita com muita dedicação 

diária pela imprensa paraense, a qual tem nos jornais Diário do Pará (grupo RBA) e O Liberal 

(grupo ORM5) os maiores veículos de mídia jornalística estadual. Ambos deram farta cobertura 

ao Plebiscito e a posicionamentos dos cidadãos paraenses. Com base nessa cobertura 

jornalística, o autor deste texto, enquanto professor na Escola Estadual “Enedina Sampaio 

Melo” no município de Igarapé-Miri (PA), realizou, com uma turma de terceiro ano do ensino 

médio, um projeto de pesquisa6, visando a análise de publicações dos jornais Diário do Pará e 

O Liberal, tendo em vista os posicionamentos de pessoas do povo, lideranças políticas e 

especialistas e até pistas quanto à posição editorial do(s) próprio(s) jornais(ais). Após o início 

da empreitada de pesquisa, a opção foi por analisar somente as publicações do jornal Diário do 

Pará. Chamadas de capa, charges, entrevistas, editoriais e reportagens foram gêneros textuais7 

                                                             
4 “Em plebiscito, eleitores do Pará rejeitam divisão do estado. Maioria dos eleitores disse 'não' à criação de Tapajós e 

Carajás. Resultado do plebiscito encerra trâmite para a divisão do estado. A apuração terminou por volta da 1h20 

(horário de Brasília) desta segunda-feira (12) [de dezembro de 2011] e o resultado final foi de 66,6% votos para o "não" 

à criação do estado de Carajás e 66,08% contra a formação do estado de Tapajós”. (fonte: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/12/em-plebiscito-eleitores-do-para-rejeitam-divisao-do-estado.html; 

acesso em 14.01.2019). 
5 RBA: Rede Brasil Amazônia de Comunicação, conglomerado de mídia que tem rádios, emissora de TV, jornais 

impressos e online, portais de notícia e outros instrumentos de comunicação; já as ORM são Organizações Rômulo 

Maiorana, conglomerado que se assemelha ao grupo RBA, com a ressalva de que ambos os grupos mantém 

extrema rivalidade política, ao longo de décadas, inclusive participando ativamente da vida política paraense, 

geralmente em lados opostos. 
6 Título do projeto: “O tema da Divisão do Pará, na mídia: uma análise das publicações do jornal Diário do Pará 

(agosto a dezembro de 2011)”; devemos observar que o termo “divisão” está destacado, com a intenção de mostrar 

que o idealizador do projeto buscava se distanciar da ideia (combatida e apoiada por muitos) de que, ao serem 

criados outros dois estados, o Pará se dividiria. 
7 Embora, nesta exposição, estejamos tratando da perspectiva da cena enunciativa nos termos de Maingueneau 

(2011, 2015), entendemos como relevante e produtiva a posição bakhtiniana acerca dos gêneros discursivos, dentro 

de sua (e do Círculo) perspectiva epistemológica do caráter eminentemente dialógico da linguagem, em cujo centro 

está a formulação da teoria dos gêneros do discurso. Em outras palavras, ao lidarmos com os textos do jornal 

Diário do Pará, ou de outros jornais, estamos manuseando, estudando e explorando os textos em aulas de Língua 

Portuguesa a partir de suas concretizações em enunciados, em gêneros de discurso. Assim, tendo em vista uma 

posição de toda assentada na heterogeneidade que constitui a linguagem e os discursos, para Bakhtin, o enunciado 

é uma única realização de linguagem, não é repetível, já que se constitui em uma resposta formulada para a cadeia 

de discursos proferidos no exato momento da interação social, que se forja no processo também único da 

enunciabilidade. O enunciado resulta de uma “memória discursiva”, a qual jamais é apreendida em toda a 

sua dimensão e é repleta de enunciados que já foram proferidos em outras situações interacionais, nas quais 

o locutor inconscientemente se baseia para realizar a enunciação do momento. Segundo o autor, “o emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse 

ou daquele campo da atividade humana” (BAKHTIN, 2016, p. 11), sendo que “cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados”; os 

gêneros discursivos são “tipos relativamente estáveis de enunciados” (idem, p. 12, grifos na obra). Em sua 

formulação, cada campo de utilização da língua elabora seus enunciados, isto é, o campo jornalístico elabora, 
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privilegiados para as análises em aulas8. Neste texto, optamos por destacar a cobertura 

jornalística desse fato histórico/político enquanto exemplo da problematização do 

texto/discurso jornalístico nas aulas de LP. 

 

2 MÍDIA E TEXTO/DISCURSO JORNALÍSTICO: SENTIDOS 

 

Um lugar por excelência para a veiculação de textos sobre o dia-a-dia da população (ou 

seria das comunidades?, dos territórios?) é a página do jornal impresso, e isso mesmo diante 

dos grandes avanços produzidos pelas ferramentas da internet. O que se passa no meio da 

política e da governança, as questões da economia (inter)nacional, as curiosidades sobre a vida 

dos famosos, as divulgações do mundo dos esportes: todos esses campos e muitos outros mais 

estão estampados e discutidos nas publicações dos veículos de mídia, entre os quais os jornais 

se destacam há muitas décadas. 

Os jornais do estado, da região ou da própria localidade costumam falar (segundo suas 

linhas editoriais, sabemos) das problemáticas que podem atingir o interesse imediato e as 

curiosidades do público estudantil, razão pela qual nós, que defendemos a tese de que o ensino 

precisa ser desafiador, significativo e voltado para a formação integral dos discentes, 

acreditamos que os textos veiculados pelos jornais, que os jornais, enquanto artefato cultural de 

relevância, devem adentrar às salas de aula e estarem no centro do planejamento dos professores 

e demais especialistas da educação. A vida comunitária pulsa nas páginas dos jornais locais, 

por exemplo; os grandes jornais costumam dar destaque para as grandes problemáticas da 

região, do país e do mundo. 

Assim, motivos não faltam para que os textos dos sujeitos jornalistas e de outros sujeitos 

que publicam nos jornais (e posicionamentos diversos que constituem o amálgama de pontos 

                                                             
formula seus enunciados, caso dos conhecidos tipos “relativamente estáveis” editoriais e chamadas de capa, olho, 

legenda de foto, “espaço do leitor” e outros. Todos eles, como diria Bakhtin, diretamente decorrentes do projeto 

de dizer dos sujeitos jornalistas, imersos (também) que estão nesse processo eminentemente dialógico que é a 

comunicação, a interação social mediada pela linguagem jornalística. “Sem levar em conta a relação do falante 

com o outro e seus enunciados (presentes e antecipáveis), é impossível compreender o gênero ou o estilo do 

discurso” (BAKHTIN, 2016, p. 66). Os gêneros de discurso, possibilitados pelos enunciados relativamente 

estáveis, são a matéria com a qual os estudantes e os professores lidam durante essa realização indescritível (as 

aulas de língua(s)), que é a tarefa de estudar/aprender/ensinar por meio dos sentidos e dos discursos veiculados 

nas páginas, nas publicações dos jornais, assim como em outros instrumentos de mídia. 
8 “É de ressaltar que o estudo das citadas publicações jornalísticas fora feita através de: leituras individuais e em 

pequenos grupos, rodas de conversa e outras, sempre com a orientação e a intervenção do professor, foram feitas 

divisões de tarefas etc. Foram estudadas matérias publicadas no ‘Diário’, em edições de domingo e de alguns 

outros dias da semana, além de Capas de algumas edições (tendo em vista o caráter apelativo e o impacto que as 

mesmas podem criar no leitor), além de várias publicações online, sendo em sua maioria textos veiculados no 

Caderno principal (“A”) do Jornal” (ARAÚJO, 2013, p. 7). 
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de vista que são trazidos nas matérias, nas entrevistas e em outras materialidades textuais) 

estejam nas rodas de leituras (trabalhos em grupos) e sejam abordados em várias das estratégias 

de leitura empreendidas, sobretudo (ou quase que exclusivamente...) pelos professores de LP, 

mesmo porque esse processo educativo visa desenvolver as competências leitora e discursiva 

dos sujeitos aprendentes, sendo este um caminho seguro para que os educandos se 

comprometam com o pleno exercício da cidadania (Brasil, 1998) e cheguem ao ponto de 

“exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas” (BRASIL, 2018, p. 9). 

Segundo entende Traquina (2005), em termos de influências nos cenários sociais 

(constitutivamente pulverizados e atravessados por disputas de diversas narrativas, e não 

somente no campo político, sugerimos nós) chegamos ao ponto de ter, na figura da mídia, um 

dispositivo de influência e não “simplesmente” de mediação entre os sujeitos e os temas. 

“Entendemos, deste modo, que nas sociedades contemporâneas a mídia influencia a relação dos 

cidadãos com a política, orientando as opiniões sobre o cenário político” (TRAQUINA, 2005, 

apud VITAL; LOPES, 2012, p. 12). É o caso de pensarmos na relevância de os sentidos 

veiculados nos discursos apresentados nas páginas dos jornais, discursos dos jornais e discursos 

dos sujeitos que por meio dele se posicionam, serem objeto de manipulação pelos estudantes 

da educação básica, entendendo que os mesmos não cursam os estudos da linguagem, tal como 

em um curso universitário de Letras e afins, mas que o discurso jornalístico (campo midiático) 

e outros que atravessam a materialidade jornalística são ricos em sentidos que desafiam nossos 

educandos a compreender, e mais, a se posicionar quanto aos fatos em exibição, em debate e 

quanto às narrativas em disputa na sociedade, tendo a mediação e o monitoramento do professor 

de LP enquanto dinâmica crucial e indispensável nesse processo. 

Para vários teóricos dos estudos discursivos, o discurso pode ser visto como um sentido 

ou um efeito de sentido, um posicionamento. Orlandi (1994) chega, mesmo, a cunhar a 

definição de “disciplina de entremeio” para a análise do discurso (AD), dado que esta poderia 

transitar no entremeio de outras disciplinas que se ocupam de lidar com os sentidos e com os 

efeitos de sentido. Sentidos ou efeitos de sentido, posicionamentos e outras formas aproximadas 

de tratar o objeto da AD (tratamos um pouco mais da teorização, na seção seguinte) nos levam 

a considerar o espaço do jornal enquanto lugar de disputa desses sentidos, conforme já tratamos 

aqui que são sentidos e posicionamentos de vários sujeitos que se manifestam nas páginas dos 

jornais, que se manifestam a partir da materialidade textual também já salientado neste texto. 



 

 

P
ág

in
a7

3
8

 

Ou seja, são sujeitos que se inscrevem no emaranhado ideológico e dialógico das 

publicações dos jornais e que buscam (ou visam) os sujeitos outros, seus destinatários (no caso 

de nosso posicionamento, são os coenunciadores, pois se movimentam em uma rede de 

negociação de sentidos, os quais não são somente dados pelos textos e pelos sujeitos dos jornais, 

mas também são negociados e são até mesmo reconfigurados pelos sujeitos leitores, nada 

passivos nesse processo dialógico): nosso olhar de profissionais atuantes no campo educacional 

(sentido amplo) e, mais detidamente, no campo dos estudos sobre a linguagem, enquanto 

professores de LP (sentido delimitado), deve ser de acolhimento dessa imensa riqueza em que 

se revestem as publicações jornalísticas possíveis de serem exploradas nas aulas, mas, sem 

jamais esquecer de que a posição de criticidade do professor de LP é crucial para contribuir 

com a formação de posições igualmente críticas por parte dos sujeitos estudantes. Tais sentidos 

e/ou posicionamentos são eficiente e fartamente analisados pela AD, inclusive por uma vertente 

bem específica (a AD francesa) e segundo um consistente e rico ferramental proposto pelo 

teórico Dominique Maingueneau, de cujo estudioso lançamos mão do conceito de cena de 

enunciação, conforme apresentamos ligeiramente a seguir. 

 

3 ANÁLISE DE DISCURSOS E A CENA DE ENUNCIAÇÃO: LIDANDO COM TEXTOS 

 

Antes de examinar o conceito de cena de enunciação, no sentido de pensá-lo enquanto 

ferramenta para didatizar com textos/discursos jornalísticos, tratemos brevemente sobre onde 

se insere, epistemologicamente, essa ferramenta teórico-metodológica. Dominique 

Maingueneau é um dos maiores expoentes da AD francesa; trata-se de um estudioso que dá 

sinais de plenamente reconhecer o lugar do linguístico dentro do campo da AD no qual ele se 

move. Sem deixar de reconhecer as contribuições filosóficas que ajudam a sedimentar esse 

terreno da análise do discurso, tais como as de Foucault e as de Bakhtin, ao contrário a eles 

recorre em certa medida, o autor situa a AD em um campo de disciplinas que estudam o sentido, 

os posicionamentos, sua vinculação com a história e com os contextos sociais e chega a afirmar 

(quando fala de sua posição teórica de considerar o interdiscurso como tendo primazia sobre o 

discurso9) que existe um princípio que atravessa a tese da primazia do interdiscurso sobre o 

                                                             
9 Maingueneau (2008) trata do interdiscurso, ao enfatizar que o objeto de estudo do analista do discurso não será 

mais o discurso e, sim, as relações interdiscursivas, um espaço de troca, ou seja, do domínio das relações (da 

abertura, digamos, não de um fechamento). Conceito tripartido em universo discursivo (o todo, que oferece 

impossibilidade de apreensão por parte do pesquisador), campo discursivo (mais delimitado, é onde se formam os 

discursos) e espaço discursivo (recortado pelo pesquisador, conforme seus conhecimentos sobre os textos, a 

historicidade e os propósitos de pesquisa), interdiscurso é apresentado pelo teórico como tendo primazia sobre o 

discurso. O interdiscurso é fundamental para a análise, na medida em que permite analisar os discursos sob a ótica 
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discurso, sendo esse princípio: “o da inseparabilidade do texto em relação a seu contexto sócio-

histórico”, estratégia enunciativa que é recorrente nas publicações jornalísticas, chegando o 

teórico a explicar esse inter-relacionamento da seguinte maneira: “nós nos situaremos no lugar 

em que vêm se articular um funcionamento discursivo e sua inscrição histórica, procurando 

pensar as condições de uma ‘enunciabilidade’ passível de ser historicamente circunscrita” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 17). 

O discurso, ou as relações entre discursos (interdiscurso), enquanto objeto caro à AD 

pode(m) ser concebida(s) no seio dessas imbricações entre linguagem, sociedade, historicidade 

e contextos sociais. Em uma perspectiva que não segue, majoritariamente, Maingueneau, 

Orlandi (1994) chama a atenção10 ao fato de que a “Análise de Discurso considera que o 

discurso não está fixado a priori, como essência das palavras”, mas que existe “determinação 

histórica do sentido”, de certa maneira seguindo o entendimento do teórico francês, acima 

apresentado. Para a estudiosa, o discurso deve ser definido como um “processo social” e que 

sua especificidade está no fato de que a materialidade discursiva “é linguística” (ORLANDI, 

1994, 56, grifo da autora). Sírio Possenti (2009), este sendo um dos maiores seguidores 

brasileiros de Maingueneau, chama a atenção para o fato de que a AD não funciona “a partir da 

última versão da teoria” e que “não há propriamente, no campo da AD, questões vencidas” 

(POSSENTI, 2009, p. 153-154). Uma consequência desse postulado de Possenti (2009) é que, 

ao pensar na instituição que é a AD francesa, trata-se de um terreno teórico no qual não há 

assento para a noção de acabamento. 

Uma questão fundamental para a AD, segundo Orlandi (2010, p. 25), é a “questão do 

sentido”, aspecto esse frequentemente debatido por estudiosos da área e de vital importância 

para estudos que se voltam para o entendimento e a explicação dos funcionamentos discursivos. 

Nessa discussão11, seguimos a proposição de Gregolin, pesquisadora da AD francesa de 

vertente foucaultiana e que define a AD como um campo de estudo que oferece ferramentas 

conceituais para que possamos analisar “acontecimentos discursivos”, já que a mesma é uma 

                                                             
da inter-relação, tendo em vista que o objeto de análise não é, mais, o discurso, mas sim a relação entre discursos. 

Maingueneau (2008, p. 31) afirma que sua “hipótese do primado do interdiscurso [sobre o discurso] se inscreve 

na perspectiva de uma heterogeneidade constitutiva, que amarra (...) o Mesmo do discurso e seu Outro” e esclarece 

que esse Outro não deve ser reduzido à figura do interlocutor (ou coenunciador), que, em um discurso, a 

heterogeneidade constitutiva se dá “independentemente de qualquer forma de alteridade marcada” no texto 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 37); o interdiscurso, ao se assentar sobre a perspectiva de uma heterogeneidade que 

constitutiva da linguagem, se ancora, igualmente, no pressuposto de uma dialogicidade (bakhtiniana) da 

linguagem; e essa tese da dialogicidade constitutiva da linguagem deve ser um alicerce ao fazer pedagógico na 

educação em LP e em outros componentes curriculares, acrescentamos. 
10 Retomamos, em certa medida, as formulações sobre o campo da AD francesa, na linha apresentada em Araújo 

(2015). 
11 Retomamos, em alguma medida, as reflexões de Araújo (2015). 
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disciplina “que toma como objeto de estudos a produção de efeitos de sentido, realizada por 

sujeitos sociais, que usam a materialidade da linguagem e que estão inseridos na história” 

(GREGOLIN, 2007, p. 13, grifos meus). Essa relação AD e mídia, acreditamos, é de suma 

importância de ser observada, estudada e buscada sua compreensão, razão pela qual nossa 

forma de apresentar esta discussão sobre o ensino de LP e os textos/discursos jornalísticos 

reserva lugar destacado à citada imbricação. 

A AD tem nos sentidos que circulam em sociedade grande interesse de pesquisa: não 

podemos esquecer da farta experiência do exame dos discursos políticos, feitos pela AD ao 

longo de décadas de trabalhos acadêmicos; já a mídia, em suas diversas materializações, idem, 

ou seja, ambas têm interesse comum nessa circulação social dos sentidos, dos posicionamentos, 

sendo que esta costuma ser “objeto de estudo” privilegiado daquela. 

Nesse fértil terreno teórico da AD praticada por Maingueneau, destacam-se vários 

conceitos operacionais, com os quais o autor trabalha e sobre os quais (re)elabora e publica 

vasto material acadêmico. Entre vários outros, destacamos o conceito de cena de enunciação 

(MAINGUENEAU, 2011, 2015), delimitação essa apenas para os fins do recorte de pesquisa 

ora feito. Tal ferramenta de análise discursiva é apresentada pelo autor de modo tripartido. O 

autor faz uma espécie de didatização desse conceito macro (a encenação da enunciação), 

trazendo uma tríade conceitual: cena englobante, cena genérica e cenografia. Apresentamos os 

três, de modo resumido, a seguir (assumindo os riscos da síntese). 

O autor apresenta um primeiro conceito dessa tripartição, que é a cena englobante12, a 

qual aponta para o tipo de discurso com o qual os coenunciadores, os leitores e ouvintes, entram 

em contato (o discurso filosófico ou político ou jornalístico, p. ex.); trata-se de uma espécie de 

porta de entrada no cenário mesmo da compreensão que deve ser realizada pelo sujeito que 

encara o texto. O autor assim exemplifica essa formulação teórica: 

 

Quando recebemos um folheto na rua, devemos ser capazes de determinar a 

que tipo de discurso ele pertence: religioso, político, publicitário etc.; ou seja, 

qual é a cena englobante na qual é preciso que nos situemos para interpretá-

lo, em nome de quê o referido folheto interpela o leitor, em função de qual 

finalidade ele foi organizado (MAINGUENEU, 2011, p. 86). 
 

Passamos do macro a uma espécie de camada intermediária dentro desse todo 

conceitual: chegamos, assim, à cena genérica que, como sugerido, diz respeito a gêneros de 

discurso particulares, “através dos quais o leitor entra em contato com gêneros concretos (ex. 

                                                             
12 Fazemos um link com as explicações acerca da encenação da enunciação (conceito de cena enunciativa), 

conforme Araújo (2019), inédito.  
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um panfleto recebido na rua), perceptíveis em sua dimensão prática, em suas finalidades 

(anunciar, convencer etc.)” (ARAÚJO, 2015, p. 30). 

Dito de outra maneira, acreditamos que o teórico está esclarecendo o funcionamento 

dessa encenação da enunciação, deixando claro que não é com “tipos” de discurso que entramos 

em contato diuturnamente nas nossas experiências de leitores, ao operarmos com a linguagem 

nas nossas práticas sociais, mas, sim, é com gêneros discursivos que estabelecemos contatos na 

lida de compreender os sentidos possíveis. Segundo ele (cf. ARAÚJO, 2015, p. 30): “[afirmar 

que] a cena de enunciação de um enunciado político é a cena englobante política, ou que a cena 

de um enunciado filosófico é a cena englobante filosófica etc. é insuficiente”, essa questão 

poderia ser explicada da seguinte maneira: “o coenunciador não está tratando com o político ou 

com o filosófico em geral, mas sim com gêneros de discurso particulares” (MAINGUENEAU, 

2011, p. 86, grifo na obra). 

Por fim, para fechar esse esforço de didatização, de explicações, Maingueneau (2011) 

apresenta o terceiro conceito, qual seja a cenografia, sendo esta a cena efetivamente forjada na 

enunciação e construída nos textos. Neste momento da cadeia explicativa apresentada pelo 

autor, podemos vislumbrar mais de perto um sentido de atuação social dos sujeitos implicados 

na enunciação, caso de professores e alunos, jornalistas e leitores, candidatos e eleitores etc.: 

estaríamos no plano do desempenho de “papéis”. “Cada gênero de discurso define seus próprios 

papéis: num panfleto de campanha eleitoral, trata-se de um ‘candidato’ dirigindo-se a 

‘eleitores’; numa aula, trata-se de um professor dirigindo-se a alunos etc.” (MAINGUENEAU, 

2011, p. 86). Ao somarmos as cenas englobante e genérica teremos o que ele define como 

quadro cênico. É esse quadro que “define o espaço estável no interior do qual o enunciado 

adquire sentido” (MAINGUENEAU, 2011, p. 87). 

Uma anotação de suma importância: “não é diretamente com o quadro cênico que se 

confronta o leitor, mas com uma cenografia” (MAINGUENEAU, 2011, p. 87, grifos na 

obra)13. É importante salientar que, ao tratarmos de cena de enunciação, estamos pensando em 

funcionamentos discursivos que serão examinados segundo uma dada materialidade, no nosso 

caso trata-se da materialidade textual, pensando efetivamente nos textos escritos impressos do 

jornal Diário do Pará que circularam entre agosto e início de dezembro de 2011 e que 

tematizaram a questão sócio-política da “divisão” do estado do Pará para a criação de mais dois 

                                                             
13 É necessário dizer que o conceito de cena de enunciação, embora tripartido, não está desarticulado de outros 

propostos ou reconfigurados por Maingueneau, que conceitos como prática discursiva, interdiscurso, cena de 

enunciação, dêixis discursiva, ethos discursivo e outros estão bem interligados e que as pesquisas que tomam 

alguns deles ou vários deles vêm provando a importância dessa articulação. Neste esboço feito para fins de situar 

a discussão ora tecida, porém, optamos, até por razões de espaço, por tratar apenas de cena de enunciação.  
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outros estados federados, Carajás e Tapajós. De forma um tanto sumária, retornamos a essa 

materialidade e a posicionamentos nela inscritos, no tópico seguinte. 

 

4 RETOMANDO O CASO DE UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA: A POLÊMICA DA 

“DIVISÃO” DO PARÁ EM UM VEÍCULO DA MÍDIA PARAENSE, EM 2011 

 

Ao realizarmos a experiência de pesquisa na Escola “Enedina Sampaio Melo”, já citada 

neste artigo, aceitávamos a posição atribuída a Maingueneau (2011), no que concerne a analisar 

os textos de comunicação, entendendo-se que “não se trata de um procedimento de análise do 

discurso menos interessante”, mas que tal procedimento (analisar textos de comunicação, caso 

dos textos veiculados no Diário do Pará) vem mostrar que a AD se aplica a qualquer tipo de 

texto. Mas, naquele momento da pesquisa de 2011, não definimos, especificamente, um ou mais 

conceitos dentre os vários com os quais Maingueneau trabalha (interdiscurso, prática 

discursiva...). Ao tratarmos, agora, da relevância dos textos que circulam nos jornais (e de seus 

discursos), dos sentidos veiculados, da importância que um produtivo ensino de LP na educação 

básica pode(deve)ria reservar ao papel dos estudantes/leitores, pensamos em nos deter, jamais 

exaustivamente, ao conceito de cena de enunciação (ou cena enunciativa), conforme já 

explicitado acima. Os textos trazidos ao público pelo jornal Diário do Pará se materializavam 

em vários gêneros, como podemos citar: as chamadas de capa (impressas e na internet), dado 

o destaque que o jornal reservava a esses enunciados, capazes de atrair a atenção dos possíveis 

leitores, que poderiam se dispor a comprar as publicações; as charges e outros textos 

imagéticos, que exploravam o humor e a ironia, assim como poderiam deixar entrever algum 

posicionamento do Diário do Pará quanto às narrativas em disputa; as entrevistas, que trazem 

perguntas cuidadosamente elaboradas pela equipe do jornal, geralmente feitas a especialistas e 

a personalidades políticas de destaque e de grande influência no cenário político paraense (caso 

de deputados e senadores, assim como de especialistas no campo do direito público); os 

editoriais, parte da edição (número) do jornal que traz a posição do veículo, em cuja 

materialidade seria possível colher pistas acerca da preferência maior por uma das duas 

narrativas14, e as reportagens, pelo seu grau de aprofundamento das discussões (parecidas com 

                                                             
14 O jornal Diário do Pará demonstrava preferência, nem tanto disfarçada, pela posição do “Não”, de discordância 

quanto à possibilidade de criação dos estados de Carajás e Tapajós; “... que o [jornal] ‘Diário’ privilegiava a 

expressão ‘Divisão’ e não ‘Emancipação’ e que houve tendenciamento para os argumentos do ‘NÃO’ [frente 

contrária à criação dos dois citados estados; era integrada por parlamentares estaduais e por outras lideranças 

políticas], como foi possível constatar em Chamadas de Capa e em Entrevistas” (ARAÚJO, 2013, p. 1). Uma 

possível explicação para essa postura editorial seria o fato de que o citado veículo pertencia (e pertence) a uma 

tradicional família de políticos paraenses, a família Barbalho, da qual já “saíram” governadores do Pará (Jader, 
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as entrevistas), sendo produzidas a partir de levantamentos de dados, checagens e outras 

escolhas técnicas/políticas dos sujeitos jornalistas. 

Tais publicações, trabalhadas em aulas de LP, podem ser de grande motivação para 

estudantes discutirem problemas diários e fatos históricos, políticos, culturais e econômicos de 

grande relevância para a vida e sociedade, na qual os mesmo educandos se encontram 

diretamente implicados: de forma sumária, é o caso em tela, ou seja, o caso da experiência de 

pesquisa realizada em 2011. Para além dessa relevância pensada no nível macro, temos que a 

perspectiva da encenação de enunciação (MAINGUENEAU, 2011, 2015) seria muito útil para 

um trabalho em língua materna, feito com esse perfil. Ao operar com os textos do jornais, logo 

somos levamos a nos perguntar “com quais discursos” estamos lidando; em possíveis respostas, 

temos que se trata do discurso jornalístico (produções do próprio jornal, nas charges, editoriais 

e outros gêneros), dos discursos acadêmico, técnico e de autoridade (muito presentes nas falas 

de entrevistados, tais como um deputado, que também é doutor em direito público15), entre 

outros; ou seja, estamos diante de tipos de discurso, na ambiência da cena englobante. 

Mas, segundo nosso teórico, não é com “tipos” que os sujeitos coenunciadores entrar 

em contato, mas sim com gêneros de discurso específicos (MAINGUENEAU, 2011), caso das 

charges (se prestam a determinadas finalidades, por ex. as do deboche, da provocação, do 

entretenimento etc.), das entrevistas (onde é possível o jornal interpelar seu outro, o 

entrevistado, de modo direcionado, selecionando aspectos do debate para salientar, destacar, 

podendo silenciar outros, editar respostas e usar de outros mecanismos específicos do campo 

midiático/jornalístico) e das chamadas de capa, conforme já frisado, isso para citar apenas três 

possibilidades. Além do mais, o contato direto com esses gêneros particulares permite aos 

leitores do jornal (alunos e professor, coenunciadores, nesse mega processo que é a enunciação) 

entrar em uma espécie de cena efetivamente construída pelos textos, a cenografia; nessas cenas, 

                                                             
nos anos 1980 e 90, e Helder, em 2019 até 2022), senador (Jader), ministros de Estado (Jader e Helder), deputados 

federais (caso de Elcione Barbalho, ex-esposa de Jader e mãe de Helder), deputado estadual, prefeito e vereadores; 

isto é, trata-se de um veículo que integra um conglomerado familiar/empresarial de mídia e que, de alguma forma, 

está implicado nas mais diversas disputas políticas no estado do Pará. 
15 Em 2011, Celso Sabino era uma das grandes lideranças da política paraense. Segundo a Wikipédia 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Celso_Sabino; com adaptações, acesso em 28 nov. 2019), Sabino é graduado em 

Administração pela UNAMA e em Direito pelo CESUPA. Além disso, possui pós-graduação em Controladoria, 

Auditoria e Gestão Financeira, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e concluiu o curso de aperfeiçoamento em 

Gestão Pública Tributária, pela Escola de Administração Fazendária (ESAF). Em 2017, tornou-se Doutor em 

Ciências Jurídicas e Sociais, na Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), na Argentina. Aos 22 anos fora 

aprovado no concurso para Auditor Fiscal na Secretaria da Fazenda (SEFA). Em 2010, elegeu-se como Deputado 

Estadual suplente em Belém e obteve 19.140 votos nas eleições daquele ano, assumindo sua posição em 2011 pelo 

Partido da República (PR). Em 2012, ocupou o cargo de Secretário Estadual na Secretaria de Trabalho Emprego 

e Renda (SETER). Em 2018, Celso Sabino foi eleito deputado federal pelo PSDB-PA, com 146.288, sendo o 

oitavo mais votado dentre os dezessete. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Getulio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Administra%C3%A7%C3%A3o_Fazend%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_estadual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_estadual
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pela dinâmica forjada pelos textos intencionalmente configurados no seio do mosaico que é um 

jornal, os (e)leitores se acham no meio de uma arena de lutas, de brigas, de disputas de 

narrativas (em razão das vontades de uns de que outrem possam ser seduzidos para o 

movimento “Pró-Sim” (criação dos estados) e repudiem o movimento “Pró-Não” (não criação 

dos estados), ou vice-versa). É até pouco ariscado afirmarmos que a cenografia por excelência, 

construída nesses textos, seria a cenografia das disputas, da briga pela adesão dos (e)leitores. 

Todas essas nuances podem ser trazidas, com perspicácia didática, profissional, para os 

debates das aulas, para as rodas de conversa, para os exercícios de análise dos textos e dos 

discursos trazidos pelo jornal para as aulas de LP. 

 

4.1. Como uma demonstração: leituras sobre a (im)parcialidade do Diário do Pará 

  

A pesquisa partia de uma premissa (nossa) segundo a qual o fazer jornalístico se assenta 

em uma tensão, espécie de conflito ético no qual se inscrevem os sujeitos jornalistas, de 

acreditarem que estão “apenas noticiando” os fatos ou divulgando “a verdade”, sem opção por 

um ou outro lado das disputas políticas, das disputas por narrativas, e, de outro lado, saberem 

eles mesmos que reportar o todo do mundo é impossível, que construir uma pauta é fazer 

seleções de aspetos a narrar, omitir outros, destacar uns e silenciar outros, que fazer escolhas se 

constitui em ato político por excelência. 

Assim sendo, partindo dessa compreensão, fizemos um cuidadoso exame de publicações 

do Diário do Pará (agosto a dez. 2011), as quais foram analisadas nas aulas de LP e cotejadas 

entre si, analisando os posicionamentos dos sujeitos jornalistas e as escolhas destes na 

composição das publicações (quem foram os convidados, atuação dos 

convidados/entrevistados, formação-discursos de autoridade, destaques nas chamadas de capa, 

seleção de comentários publicados dos leitores, escolhas dos elementos linguísticos/semânticos 

etc.), visando apresentar alguns resultados acerca do modo como o jornal fez a cobertura da 

polêmica da “Divisão” do Pará, naquele momento. A seguinte listagem segue a exposição feita 

em Araújo (2013, p. 9-11), com rápidas alterações que não afetassem o conteúdo resumido. 

Pensando-se em uma postura jornalística marcada pela imparcialidade, é necessário 

referir que essa postura fora (podemos afirmar) deixada de lado durante a cobertura da citada 

consulta plebiscitária à população; fora possível ler nas publicações do Diário, sobretudo nas 

chamadas e demais destaques de Capa e nas entrevistas (quer na versão impressa/tradicional do 
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jornal, quer nas da internet16). Podem ser citados, a título de exemplos, os seguintes enunciados, 

que mostram ou uma superioridade do “Não”, e a sugerida inferioridade do “Sim”, ou a forma 

de os jornalistas apresentarem e/ou interpelarem os integrantes das Frentes em disputa: 

 
i) “A CONTA POR CARAJÁS E TAPAJÓS. DIVISÃO VAI CUSTAR R$ 1 BI À UNIÃO” (“Diário”, 

30/10/2011; Chamada de Capa; grifo meu). Na mesma chamada ainda era possível ler: “Criação de 

Carajás e Tapajós poderá ser paga ainda por outros Estados, que perderiam sua fatia do bolo. O Pará, 

nesse caso, ficaria com R$ 300 milhões a menos em caixa. Campanha ganha o apoio de Ganso, que vai 

leiloar camisas”. Importante atentar para o fato de a chamada “apelar” para cidadãos de “outros Estados” 

a se unirem aos defensores do “Não”, pelo argumento de que esses outros estados da Federação teriam 

de pagar as contas da Divisão do Pará;  

 

ii) Publicação virtual, do dia 12/11/201120, sábado, cujo título dizia: “Divisão do Pará é rejeitada por 

58% dos eleitores”. Isso, mesmo: a opção linguística era pela palavra “Divisão”;   

 

iii) Entrevista (bastante longa) do jornal com o Prof. Dr. Carlos Augusto Silva Souza (UNAMA), 

publicada na edição de 21/08/11, intitulada: “DIVISÃO DO PARÁ NÃO É VIÁVEL SOB O VIÉS 

SOCIAL E ECONÔMICO” (grifo meu). É preciso atentar para o fato de o argumento do “Não” poder 

estar amparado na fala, devidamente credenciada, desse pesquisador. Nem no campo social, nem no 

campo econômico haveria viabilidade para a “Divisão”. E é preciso enfatizar que a economia move as 

pessoas; 

 

iv) Estratégia discursiva semelhante se deu na entrevista publicada na edição do “Diário” de 04/12/11 

(“POPULAÇÃO NÃO TERÁ GANHO ALGUM COM A DIVISÃO”) (grifei), que traz falas do então 

dep. estadual Celso Sabino (PR), Presidente da Frente contra a criação do Tapajós. Para esse caso, o 

“Diário” ainda destacou vários aspectos positivos de Sabino17: casado, pai de dois filhos, auditor fiscal 

do Estado, doutorando em Direito Público; ênfase nos aspectos familiares (ser casado, tem toda uma 

percepção ou estereotipia social implicada), ocupação profissional (Servidor Público) e escolaridade, 

titulação/formação acadêmica/saberes/conhecimentos científicos (cursar Doutorado em Direito 

Público). Em algumas perguntas feitas para Sabino, podia-se ler: “Então que interesses teriam os que 

defendem a divisão?”; “Os argumentos dos separatistas falam de ausência do Poder Público...”18; “Esses 

grupos políticos vão e voltam ao poder e não muda muita coisa no panorama social do Estado...”. Já 

para o deputado Lira Maia (defensor da criação do estado de Carajás) teve perguntas do tipo: “O que o 

senhor diria aos cinco milhões de paraenses que vão ficar com apenas 17% do território?”; “O senhor 

acha que só o aumento do FPE [Fundo de Participação dos Estados] já justifica dividir o Estado?”; “O 

separatismo é então um movimento de massa nas regiões de Carajás e Tapajós?” (grifos em itálico são 

nossos);  

 
v) Sugerida superioridade do “Não”, nas manifestações públicas. “A frente contrária à divisão do Pará 

reuniu mais de 500 veículos em um grande cortejo que partiu do Ginásio Municipal de Ananindeua, o 

                                                             
16 Site do Diário do Pará: https://www.diarioonline.com.br/ 
17 Sem que houvesse equidade em relação ao dep. federal Joaquim de Lira Maia (DEM), líder da Frente Pró-

Carajás, que é identificado na entrevista como “um veterano do movimento separatista”. Ambas as entrevistas 

foram veiculadas dia 04/12/2011, a sete dias da realização da votação que iria decidir pela criação dos dois estados; 

ou não. O título da arguição de Lira Maia era: “Choques econômicos e de gestão vão mudar cenário”, ponto de 

vista logicamente atribuído aos adeptos da criação de Carajás.   
18 Atente-se para o fato de que a opção pelo vocábulo “separatismo” não seja despretensiosa. O sufixo “ismo” pode 

funcionar como indicativo de doenças, como em alcoolismo, tabagismo...   
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Abacatão. Outras carreatas do ‘Não’ também saíram de diferentes pontos, se unindo durante percurso 

pelas ruas da capital, formando um movimento de aproximadamente mil veículos, segundo estimativa 

dos organizadores” (www.diariodopara.com.br (domingo, 27/11/2011, 13:23:23)) (grifos nossos): há 

duas semanas da decisão nas urnas; 

 

vi) Já o “SIM” não estaria com tanta aceitação, nas manifestações públicas. “Ao mesmo tempo, as 

Frentes Pró-Carajás e Pró-Tapajós realizaram uma carreata que iniciou com a concentração às 8h no 

espaço Aldeia Cabana e seguiu pelas ruas dos bairros da Pedreira, Umarizal, Canudos e Marco 

[delimitados os bairros por onde teve manifestação; não foi por toda a cidade de Belém e região 

metropolitana]. Cerca de 300 carros integraram o cortejo, que encerrou na avenida João Paulo II, por 

volta de 13h30.” (www.diariodopara.com.br (domingo, 27/11/2011, 13:23:23)) (grifo nosso): cerca de 

mil carros, contra cerca de trezentos;  

 

vii) O jornal recorreu, ainda, a especialista(s) atuante(s) em outro(s) estado(s). “Divisão pode não 

melhorar a gestão, diz especialista. Em artigo escrito para a mesma edição da Folha(...), o analista 

Fernando Luiz Abrucio afirma que a possível divisão do Estado do Pará não equivaleria necessariamente 

à melhoria da gestão pública nas regiões implicadas” (http://diariodopara.diarioonline.com.br (acesso: 

03/07/2013 – grifos meus)). Diz o estudioso: “’O problema é que, em nome da autonomia, deixa-se de 

pensar em duas questões atuais da gestão pública brasileira. A primeira é que o momento exige maior 

eficiência nos gastos públicos, fazendo mais com menos. Cabe lembrar que o desmembramento vai 

gerar duas novas estruturas governamentais, replicando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

em cada um dos novos Estados. Os paraenses precisam saber deste custo para decidirem - afinal, supõe-

se que serão eles que vão pagar a conta’, diz Abrucio em seu artigo(...)” 

(http://diariodopara.diarioonline.com.br (acesso: 03/07/2013)): importante anotar que, da posição de 

estudioso/especialista, falando do lugar distanciado de sulista, Abrucio grafa “o desmembramento”, já 

o Diário do Pará costumava optar por “Divisão”. 

 

Tais resultados dão boa ideia de como, discursivamente, inscrito em relações de poder 

e imerso na ideologia política, o jornal Diário do Pará se posicionava, não raro de modo bem 

visível, contrariamente à criação dos estados de Carajás e Tapajós: esses posicionamentos 

foram percebidos nas aulas, analisados, em rodas de bate-papo, trabalhos de grupo e outros 

esforços de ensinar/aprender por meio da realidade linguageira; também todo um conjunto de 

arranjos enunciativos, mediante cenas de enunciação diversas, foram percebidos e analisados. 

 

5 POR FIM... 

 

A experiência de pesquisa aqui apresentada, resumidamente, (acreditamos que) dá uma 

boa dimensão das possibilidades de trabalharmos com textos divulgados nos veículos da 

imprensa, em suas muitas configurações e dados seus emaranhados enunciativos, discursivos, 

assim como trabalhar a linguagem por meio de análises de discursos que circulam socialmente, 

caso dos discursos jornalístico e político (assim como econômico, cultural, pedagógico, de 

autoridade, de classe e outros), os quais não raro se fundem no fazer jornalístico: em alguns 
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momentos, é bem trabalhoso saber se se trata de um posicionamento do jornal ou se é, 

centralmente, um posicionamento político (do jornal, do sujeito jornalista), dado o grau de 

imbricação implicado nessa prática linguageira. 

Lidar com esses textos e analisar os discursos apresentados pelo veículo jornalístico é 

lidar com os poderes do discurso, pensando nós na formulação de Foucault (2011) sobre o 

mesmo. Quanto a esses “poderes” e os “perigos” do discurso (p. ex, os perigos de entrar na 

ordem desse discurso midiático, apresentado por uma das duas mais poderosas empresas 

jornalísticas do Pará, cujos proprietários são políticos atuantes por décadas nas disputas locais 

e nacionais; levar os educandos a entrarem nessa ordem: muito perigoso), questiona-se Michel 

Foucault (2011, p. 8): “o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem [e 

escreverem] e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?”. 

Em seguida, ele levanta uma tese, dita por ele que seria “para fixar o lugar” provisório (ou o 

teatro) do trabalho que pretendia realizar depois de 1970, no Collège de France: supõe que em 

toda sociedade “a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 

organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por função conjurar 

seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 

materialidade” (FOUCAULT, 2011, p. 8-9, grifos meus). Tais seleções e controles e 

(re)distribuições são plenamente empreendidas pelos veículos de mídia jornalística, por meio 

de suas pautas diárias e/ou mensais, semestrais, acompanhamento dos desdobramentos e dos 

ordenamentos políticos, tendo em vista suas linhas editoriais. 

Consideramos de suma importância esses esforços de investigação poderem atravessar 

o processo educativo em língua materna nas nossas escolas de educação básica; trabalhar com 

os sentidos, os enunciados, os posicionamentos, a ideologia, os textos, os discursos só tem a 

acrescentar ao trabalho já feito com os elementos linguísticos, de gramática, sintáticos, 

semânticos e pragmáticos, que as aulas já (sempre) contemplam e que estão intimamente 

relacionados com as perspectiva textual/discursiva. 

De outra parte, e por fim, realizar um trabalho dito (assim) como significativo e 

produtivo para a aprendizagem em LP nos leva a pensar nas demandas “desta época”, em termos 

de competências a serem desenvolvidas pelos estudantes em LP, nos termos do que preconiza 

a nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC: 

 

[...] é com alegria que entregamos ao Brasil a versão final homologada da Base 

Nacional Comum Curricular (...), A aprendizagem de qualidade é uma meta 

que o País deve perseguir incansavelmente, e a BNCC é uma peça central 

nessa direção(...). Elaborada por especialistas de todas as áreas do 
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conhecimento, a Base é um documento completo e contemporâneo, que 

corresponde às demandas do estudante desta época, preparando-o para 

o futuro” (BRASIL, 2018, p. 5, grifamos). 

 

Dada a novidade que é a entrada de Base no conjunto das reflexões sobre educação, com 

caráter de orientações, de direcionamentos, ficamos (nos indagando) com as impressões iniciais 

sobre a perspectiva de formação cidadã (bem presente nos PCN’s de LP, de 1998), se se mantém 

na Base, se estão remodeladas ou até abandonas, onde incluímos as atividades de leitura e 

outras, necessárias ao desenvolvimento de competências e habilidades nos educandos: ler 

diversos tipos de textos, ter contato com discursos que se apresentam em diversos enunciados 

e em vários gêneros discursivos, ler os textos da mídia (os literários, os de humor etc.), debater 

as questões políticas, culturais, econômicas e históricas – locais e (inter)nacionais, entre outras. 
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RESUMO 

 
No contexto das escolas brasileiras o ensino ministrado pelos educadores a educandos surdos é pautado 

pela configuração das mãos, pelas expressividades do redigir a escrita dos textos e pelo decifrar das 

leituras presentes no mundo da cultura bilíngue. Serão apresentados os gêneros narrativos de escrita nos 

desafios persistidos pelos profissionais de educação inclusiva, bem como serão refletidas as práticas 

ministradas pelos educadores a educandos na apropriação do ensino inclusivo. Este trabalho tem como 

objetivo discutir sobre a língua brasileira de sinais estabelecida pelos educadores a educandos no 

contexto das escolas brasileiras. Com base nestes objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 

partir dos estudos de: Cosson (2014), Karnoop & Hessel (2009), Marcuschi (2007), Pereira (2002), Rojo 

(2012), dentre outros teóricos. Resultados desta pesquisa constataram que o trabalho ministrado pelos 

educadores aprimora as habilidades narrativas e os textos redigidos por educandos surdos no processo 

de ensino- aprendizagem de Libras. Cremos que este trabalho contribuirá para o planejamento das 

práticas metodológicas e pedagógicas dos profissionais de Libras e para o desenvolvimento da 

aprendizagem, escrita e leitura dos educandos surdos nos estabelecimentos de ensino do Brasil. 

 

Palavras-chave: Educadores. Educandos surdos. Escolas brasileiras. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os educandos surdos exprimem interação, sendo a visão de mundo e escrita deles 

através das orientações realizadas pelos educadores no âmbito escolar. Neste sentido, é 

primordial a relevância das produções textuais estabelecidas pelos educadores, considerando 

sua visão abrangente para a cultura surda, a subjetividade e a sociedade de origem na escola 

contemporânea. 

A língua dos surdos chamar-se Língua de Brasileira de Sinais e é completamente 

diferente da língua oral. Mas mesmo assim, percebemos o quanto a língua oral é útil para 

comunicarmos-se como elementos de partida e significados que devem ser monitorados ao(s) 

surdo(s) para as suas experiências entre uma língua e outra. Por não depender da audição a 

modalidade de oral como uma segunda língua constitui o nosso português, no entanto, o mais 

cedo possível é fundamental para a integração destes educandos no porocesso de ensino-

https://www.dicio.com.br/interacao/
https://www.dicio.com.br/primordial/
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aprendizagem. 

Strobel (2009) na divulgação de um estudo, estabelecendo os sinais usados pelos surdos 

demonstrou que a língua de sinais tem os mesmos atributos das outras, compreendendo que foi 

estimada como uma língua no ano de 1960.  

Em países a exemplo da Argentina, Suécia, Itália, França Uruguai e outros seguem-se 

os estudos como um objeto das línguas de sinais usadas pelas comunidades de alunos surdos 

sobre a língua americana de sinais. Como outros pode-se inflingir as restrinjas do universo e do 

tempo de nosso experimento, levando as análises de que mesmo, assim na literatura somos nós 

(COSSON, 2014). Autenticidades são dadas pela imaginação que introjeta com mais 

veemência.Temos a literatura surda surgida nas coletividades das pessoas com imperfeição 

auditivas, adentrando o interesse para estas revelações artísticas. As emoções são conduzido 

por esta literatura em consideração a um povaléu, que quer ser ouvido, diante de sua realidade. 

É realizável retrair as coletividades surdas da invisibilidade na literatura em inquisição, 

porque encoraja a estima mútua e, entretanto a vida com outros adaptariam as práticas destas 

coletividades nas intituições de ensino inclusivo. Neste ensino poderão ocorrer indagações 

sobre a literatura surda como as que se sucedem: Quais obras são obrigadas a ser empregadas 

e que processo utiliza? Para puder responder a estas indagações, é preciso ter conhecimentos. 

Desta maneira, esclarecem-se que estas questões estão a um ponto de vista exclusivo, pois é 

preciso de uma listagem da literatura surda, além de experimentos e estudos realizados nesta 

modalidade de ensino. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa bibliográfica, que foi realizada através dos estudos 

teóricos de: Bauer & Gaskell (2000), Bellugi et al., (1993), Cosson (2014), Emmorey (1993), 

Bloom et. al., (1994), Karnoop & C Hessel (2009), Marcuschi (2007), Pereira (2002), Perlin 

(2011), Rojo (2012), Sacks (2010), Stokoe (1960), Strobel (2009), Soares (2011). 

Serão analisadas amostras de I a III, por meio do conto de fadas infanto-juvenil 

“Chapeuzinho Vermelho”, sobreposto a alunos surdos, que apresentam dificuldades nas 

estruturas da escrita, o que, na realidade social tornar-se normal perante a contextualização da 

literatura surda interpretada pelos educadores na língua portuguesa. 

 

 

 

 

https://www.dicio.com.br/universo/
https://www.dicio.com.br/experimento/
https://www.dicio.com.br/analises-2/
https://www.dicio.com.br/veemencia/
https://www.dicio.com.br/povaleu/
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As duas mãos podem encenar, concomitantemente um assunto, um movimento ou dadas 

coisas, simultaneamente a propensão das mesmas e podem também encenar  a propensão das 

mãos, de acordo com a teoria de emmorey (1994). No espaço o posicionamento das mãos retrata 

o posicionamento dos objetos. 

Os sinais poderiam ser observados como mais do que acenos holistas aos quais faltavam 

uma base interna, conforme as pesquisas linguísticas das línguas de sinais, porém foram 

desenvolvidas, rigorosamente sobre a língua de sinais americana (STOKOE, 1960). 

Como leis e pesquisas certificam ao surdo à integração educacional, ainda existindo a 

cisma de que a Libras não é uma língua, mesmo, assim ganha o seu lugar na preponderância 

ouvinte do ensino a educandos surdos. Com isto ocorre a lei 10.436/02, regressando-se como 

substancial e fazendo com que em cursos distintos em algumas áreas, os ouvintes incluam 

melhor os conhecimentos ao universo dos surdos para contextualizar o ensino de Libras. 

Por consequência de múltiplas revelações da cultura e arte relacionadas as línguas de 

sinais e estas revelações sendo ocorridas na escola, como a modelo da sociedade científica que 

através disto e utilização de uma língua própria notar-se que os alunos surdos têm sua cultura e 

identidade formada, porque acontece o compartilhamento da língua de sinais, descobrindo seus 

pares na escola, onde eles têm prioridade de estarem (SACKS, 2010). 

O previlégio de explicação não é presumido pela pesquisa qualitativa como aproximado, 

seja como é conciso constatar-lo em segundo lugar (BAUER & GASKELL, 2013, p. 23). Sem 

pressuposições pré-geradas sobre este tema o método de pesquisa deve ser dado como 

começado. Na instrução dos educandos há uma imprecisão sobre este tema, sendo que levando 

em consideração à força motriz desta pesquisa, de alguma maneira, inteiramente é realizável 

compreender, diante da literatura surda sua colaboração, antes de tudo para o crescimento de 

uma visão teórica, que deve estabelecer-se a partir da experiência. 

Para o ensino da literatura surda em escolas brasileiras com o uso de assuntos 

metodológicos, direções e indagações, este trabalho estabelece em seu conteúdo materiais 

bibliográficos, admoestando, de forma regular meios e métodos de absorção de saberes no 

ensino e aprendizado de educando(s) surdos. No espaço educativo, uma das características mais 

relevantes dos estudos linguísticos, de um modo geral demonstra-se que por eles serem visuais 

a Língua Brasileira de Sinais, faz parte do uso de sinais manuais. Quanto ao que algumas 

pessoas dizem e quando comparados a língua oral, não são exautos e, sim restritos à obtenção 

de conhecimentos. 
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Para incluir o embate da literatura surda nas convicções dos educandos sobre a surdez a 

pesquisa admite uma aproximação qualitativa, porque presenciar-se as opiniões estudadas e 

teórias aplicadas. A opinião de pesquisadores começarem seus afazeres cheios de dúvidas, é 

uma aspecto adversário de uma pesquisa séria que nos atenta para a verdade, prometendo que 

quem pesquisar possui certeza e não possui explicações (SOARES, 2011). Porém, sem, 

antemão o uso de hipótese sobre a manifestação, sendo esta decifrada e vista. Em ter uma ficção 

social e comum isto, no mundo hostilizar-se nos membros investigados. Mas, para que isso 

ocorra é vital investigar as circunstâncias. 

Discentes surdos por terem acesso à web, ao lugar do ensino prévio e a família  com 

condições melhores, têm uma estrutura social de desenvoltura mais adaptável. Para o percurso 

da investigação qualitativa é imprescindível o reconhecimento destes agentes como cúmplices 

e sociais da pesquisa (BAUER & GASKELL, 2013). Dentro deste âmbito necessitar-se 

compreender os membros pesquisados. 

Apesar das dificuldades encontradas no processo de ensino- aprendizagem de Libras, 

resultados constam que o trabalho ministrado pelos educadores a educandos surdos, aprimora 

as habilidades da escrita redigida, levando em consideração a tradução da língua de sinais para 

a língua oral no conto de fadas da “Chapeuzinho Vermelho”.  

 

4 AMOSTRAS DAS DIFICULDADES DE ESCRITA DE EDUCANDOS SURDOS 

UTILIZANDO O CONTO DO (A) “CHAPEUZINHO VERMELHO” 

 

Amostra I 

 
Chapeuzinho Vermelho 

 

A vovó estava cuidando chapeuzinho vermelho mala de doce passear viu 

flores escondido lobo a casa o lobo a pesou a vovó. 

 

A produção do educando revela que ele entendeu grande parte da história, em sua escrita 

observam-se dados que ilustram o conhecimento de algumas normas do português, utilização 

de verbos, artigos de modo esperado na língua (PEREIRA, 2002). 

 

Amostra II 

 
A casa da vovó estava cuidando chapeuzinho vermelho mala doce passear 

viu flores escondido lobo correu o casa o lobo o pesou a vovó. 

 

Nota-se que a produção textual acima é a mesma analisada no primeiro exemplo, 
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levando a acreditar que ele tenha copiado o texto escrito a meses atrás (PEREIRA, 2002). 

 

Amostra III 

 
Chapeuzinho Vermelho 

 

A vovó estava cuidando perigo chapeuzinho vermelho cesta de doce foi 

passear viu flores. Lobo escondido ideia ela foi correu a casa. 

O Lobo bateu na porta a vovó ouviu. 

 

Nesta elaboração, o educando insere o vocábulo “perigo’’, talvez como consequência 

de uma relação entre os vocábulos cuidado e perigo. Chama a atenção à modificação na ordem 

do sujeito na frase ‘’ escondido o lobo’’, o que aproxima a frase á ordenamento do português. 

A volta do titulo aponta o cuidado com a escrita. Aparece outra informação, em relação às 

escritas anteriores, oscilando que o discente parece ter tido em suas fantasias o acontecimento 

do (a) chapeuzinho apanhar flores na floresta (PEREIRA, 2002). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que este trabalho colaborará para a planificação das práticas e dos métodos 

pedagógicos dos professores de Libras, sobretudo no incremento das abordagens de escrita e 

leitura trabalhadas a educandos surdos nas instituições de ensino especial do Brasil. 

No ensino brasileiro de educandos surdos, é um fato atual que nas procuras esta 

categoria, com a língua de sinais exponha não ser contraída com impedimento de filhos de pais 

surdos, visto que que é necessário o acolhimento realizável pelos educadores nos 

estabelecimentos de ensino para que se  tenham um aprofundamento no regimento linguístico. 

Surdos, assim introjetam-se de maneira adapdável seus principais fins na língua de sinais, diante 

das orientações ministradas pelos seus educadores dentro de sala de aula e de seu próprio lar. 

Bellugi et al. (1993) “A criança para níveis adequados de sucessão e assimilação com o tempo 

ganha orientação para unir a linguagem e entrar em uma situação de introjeção na idade”. 

O que consigna de interessante é que os surdos expostos à língua de sinais o mais cedo 

possível, expõem um prolongamento análogo, acadêmico, intelectivo e linguístico a filhos de 

pais ouvintes nas pesquisas realizadas. Deixando que transportem o obedecer do português, 

apenas como dispositivos e realizando com que a escrita contextualize a essência do 

aprendizado para que a escrita  vincule-se ao universo e ao que aconteça na Língua de Sinais. 

Marcuschi (2007) A língua é valorizada e nos discerne dos outros animais, porque é 

uma posse muito respeitada por períodos de tempo e povos de muitas localidades. Acreditavam- 
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se que a única possibilidade de aplicação da língua, durante muito tempo seria o auditivo/oral, 

pois a audição colaborou mais para o saber e a habilidade como se reconduziria, obviamente 

inaptos de pretexto, com os nascidos surdo-mudo e se tornando imprudentes em todas 

impressões, segundo Aristóteles (STROBEL, 2009). Percebe-se, assim que as pessoas surdas 

eram respeitadas mesmo sendo necessitadas e sem percepção, porém sobre a linguagem, 

apresentando uma postura de inteligentes de perspectiva naquele período, com exceção de 

poucos filhos sublimes. Em consequência disto, estas pessoas foram expulsas do processo de 

ensino. 

Pode-se concluir que os educandos surdos têm o direito a um ensino especial com mais 

qualidade. Para o acesso de humanizar o vínculo dos surdos e ouvintes com o conhecimento 

esta é uma aproximação de grande valia. Com isto o lugar comum relacionado à surdez pode 

ser desfragmentado e a opressão social pode ser miximizada, respectivamente nas hipóteses de 

(PERLIN, 2011) e (ROJO, 2012). Portanto, por estabelecerem-se como sujeitos da Língua 

Brasileira de Sinais e não realizarem o uso da Língua Portuguesa com uma intensa familiaridade 

como sua principal língua, os surdos reconhecem muito pouco a língua oral, apesar dos 

obstáculos existentes para a aprendizagem e compreensão de sua própria língua. 
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RESUMO 

 
O texto dissertativo-argumentativo exigido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apresenta uma 

estrutura normalmente fixa ou convencional, assumindo-se como um gênero textual de caráter opinativo 

para a defesa de um ponto de vista. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 

uma proposta de ensino desse gênero com base na análise do plano de texto, estudado no nível estrutural-

composicional da Análise Textual dos Discursos (ATD), postulado por Adam (2011). Além disso, nossa 

fundamentação teórica pauta-se, em relação ao texto dissertativo-argumentativo para o Enem, 

principalmente nas contribuições de Coroa (2017), de Cantarin, Bertucci e Almeida (2017) e da cartilha 

do participante (Brasil, 2019). Esta pesquisa é caracterizada como bibliográfica, tem abordagem 

qualitativa e natureza aplicada. Com o intuito de também contribuir com os alunos no desenvolvimento 

de argumentos sobre o tema proposto para a escrita do texto, bem como com a atuação na função de 

locutores-enunciadores dos próprios textos, comprometidos com uma escrita organizada, que seja 

compreendida pelo outro, os resultados apontam para um trabalho diferenciado no ensino do texto 

dissertativo-argumentativo não só para o Enem, mas também para outros exames ou vestibulares, com 

foco no estudo da estrutura do gênero e na formação macrotextual do sentido. Desse modo, a ATD traz 

contribuições relevantes para o trabalho com esse gênero em sala de aula a partir da análise do plano de 

texto. 

 

Palavras-chave: Texto dissertativo-argumentativo. Plano de texto. ATD. Enem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diferenciar as estratégias de trabalho com o gênero dissertação argumentativa é uma 

necessidade cada vez mais evidente no contexto escolar, tendo em vista as dificuldades 

apresentadas por grande parte dos alunos durante o processo de construção textual. Nesse 

âmbito, consideramos que o ensino desse gênero ainda precisa dar conta das muitas lacunas 

deixadas nas produções dos alunos, o que os impede de alcançar a excelência na escrita de seu 

texto.  Esse fato pode ser constatado pelos resultados obtidos nas avaliações das redações do 

Enem, cujas informações noticiadas apontam para um percentual ínfimo de estudantes que 

atingem a nota máxima na redação do exame. 

Diante dessa realidade, o objetivo geral deste trabalho é apresentar uma proposta de 

ensino do texto dissertativo-argumentativo explorando o plano de texto e, como objetivos 



 

 

P
ág

in
a7

5
8

 

específicos, traçamos os seguintes: (i) discutir sobre o plano de texto à luz da Análise Textual 

dos Discursos, doravante ATD, a partir de Adam (2011); e (ii) discorrer sobre o gênero 

solicitado na redação do ENEM, a partir, sobretudo, das perspectivas de Coroa (2017), de 

Cantarin, Bertucci e Almeida (2017) e baseando-se, ainda, nas orientações contidas na cartilha 

do participante do Enem para a construção do texto dissertativo-argumentativo (BRASIL, 

2019). 

Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, por levar em conta a construção de 

saberes já experienciados em outros estudos realizados e publicamente compartilhados. Assume 

uma abordagem qualitativa, já que trabalha com a interpretação de dados, atribuindo-lhes 

significados e, sua natureza é aplicada, uma vez que tem em vista a apresentação de uma 

proposta de ensino sobre o texto dissertativo-argumentativo para as aulas de produção textual 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Na seção seguinte, apresentamos a discussão sobre o plano de texto, que integra o nível 

estrutural-composicional da ATD. Depois, discutimos sobre o texto dissertativo-argumentativo 

e sobre o gênero na perspectiva do Enem. Em seguida, propomos o ensino desse gênero com 

base no plano de texto e, por fim, elencamos as considerações finais. 

 

2 O PLANO DE TEXTO 

 

O plano de texto insere-se no nível estrutural ou sequencial-composicional da ATD, que 

é uma abordagem teórica e metodológica da Linguística Textual, pautada na análise de textos 

concretos (ADAM, 2011). Apresenta níveis de análise textual e discursiva, interligando esses 

dois campos em um esquema no qual o texto está na base do discurso: 

 

Figura 1: Esquema 4: Níveis ou planos de discurso 

 
Fonte: Adam (2011, p. 61). 
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Os planos de texto, ao lado das sequências, são o quinto nível de análise da ATD, 

conforme se vê no Esquema 4. Adam (2011, p. 224) atribui uma relevância significativa aos 

planos de texto ao afirmar que essas estruturas, juntamente a suas marcas específicas, “têm uma 

importância decisiva para a legibilidade e a interpretação de qualquer descrição”. Logo, é 

possível compreendermos dessa afirmação que a leitura e a interpretação de um texto podem 

ser facilitadas, quando há um plano sequencial organizado. Além disso, Adam (2011, p. 256) 

assegura que  

 

o reconhecimento do texto como um todo passa pela percepção de um plano 

de texto, com suas partes constituídas, ou não, por sequências identificáveis. 

A percepção de uma sucessão (estrutura que chamaremos de sequencial, no 

sentido amplo do termo) é inseparável de uma compreensão sintética das 

partes e do conjunto que elas formam. 

 

Assim, depreende-se que para formar o todo, o texto se constitui por partes, por 

fragmentos que se sucedem, construindo um agrupamento de informações, compreendidos 

sinteticamente no conjunto global do texto, com sequências que podem ser narrativas, 

argumentativas, explicativas, dialogais, e descritivas e que podem ser identificadas ou não.  

Assim, Adam (2011, p. 257) enfatiza que o plano de texto desempenha “um papel 

fundamental na composição macrotextual do sentido” e, quanto à classificação, “um plano de 

texto pode ser convencional, isto é, fixado pelo estado histórico de um gênero ou subgênero de 

discurso” ou “ocasional, inesperado, deslocado em relação a um gênero ou subgênero de 

discurso” (ADAM, 2011, p. 258). 

Outra informação importante acerca dos planos de texto, segundo Adam (2011, p. 258), 

é que “permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização 

global de um texto, prescrita por um gênero”. Nessa perspectiva, o plano de texto nos leva a 

compreender a estrutura de organização e das informações textuais de um gênero, bem como 

leva à compreensão das características e dos objetivos do gênero textual. 

 

3 O TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO NO ENEM 

 

O texto dissertativo-argumentativo é o que se conhece por redação escolar. Vale 

ressaltar que, por muito tempo, a escrita da redação foi dissertativa ou expositiva, sem a 

exigência do teor argumentativo. Para Coroa (2017, p. 67, grifo do autor), “ao nomear um texto 

apenas como dissertativo, fazemos, aparentemente, o movimento de eximi-lo do forte poder da 

argumentação. Por outro lado, ao nomeá-lo como dissertativo-argumentativo, as relações 
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argumentativas são reconhecidas e devem ser explicitadas”. Diante disso, o trabalho envolvido 

na produção desse gênero textual precisa dar conta das competências que englobam o campo 

do dissertar e do argumentar, cabendo, então, à escola o papel de fortalecer essas práticas para 

o progressivo desenvolvimento dessas competências nos estudantes, visto que esse gênero 

encontra-se cada vez mais em evidência por ser exigido no Enem.  

Compartilhando da visão de Coroa (2008), o texto é dissertativo quando tem como 

objetivo a exposição de ideias, de informações para leitores ou, ainda, o objetivo de interpretar 

dados. O texto será argumentativo, quando objetivar o convencimento do leitor acerca da 

validade das explicações sobre o que foi informado, utilizando-se, assim, de princípios lógicos 

que fundamentam a sua tomada de posição sobre determinado assunto. 

Desse modo, além de expor ideias, interpretá-las e convencer o leitor de que suas 

explicações são válidas, pode-se dizer que o texto dissertativo-argumentativo tem duas 

palavras-chave: tese e argumentos, as quais devem estar em relação desde o primeiro parágrafo 

até o último, conforme as considerações de Coroa (2017, p. 69), ao afirmar que, nesse gênero,  

 

os fenômenos, conceitos ou ideias são chamados de tese e argumentos. E uma 

tese sustenta-se como verdadeira quando apoiada em argumentos que 

permitem uma continuidade de sentidos que não admitem contestação válida. 

Por outro lado, se a tese não for admitida, aceita como plausível, os 

argumentos tornam-se vazios ou inócuos. 
 

Na visão de Cantarin, Bertucci e Almeida (2017, p. 81), “em propostas de texto 

dissertativo-argumentativo, está em jogo, portanto, a capacidade do produtor de expor uma 

situação-problema, apresentando uma tese (opinião) sobre o fato e articulando-a com 

argumentos fortes e coerentes”. Logo, essa capacidade será determinante para uma boa nota na 

redação não só do Enem, mas de outro exame ou vestibular. 

A definição de texto dissertativo-argumentativo trazida pela cartilha do participante para 

a redação do Enem de 2019 é a seguinte:  

 

O texto dissertativo-argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um 

ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, 

a fim de influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia 

defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua 

dupla natureza: é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é 

dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la (BRASIL, 2019, p. 

16). 
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A partir das definições apresentadas as quais elucidam a essência do gênero em 

discussão, percebe-se que os seus elementos essenciais estão ligados a um determinado tema 

ou assunto posto em discussão, diante do qual se deve tomar uma posição, adotando um ponto 

de vista e justificando-o com argumentos cabíveis. Daí o porquê de sua dupla natureza, sendo 

essas informações pertinentes de serem abordadas pelos professores no ensino do texto 

dissertativo-argumentativo, de modo a tornar claro para os alunos o propósito comunicativo 

desse gênero. 

Para complementar as considerações de Coroa (2017) acerca da tese e dos argumentos, 

apresentamos novamente definições trazidas pela cartilha do participante: 

 

TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar 

relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação.  

ARGUMENTOS – É a justificativa para convencer o leitor a concordar com 

a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta “por quê?” em 

relação à tese defendida (BRASIL, 2019, p. 17). 
 

Logo, na redação dissertativa-argumentativa do Enem, uma ideia deve ser defendida, 

com relação direta ao tema e apoiada em argumentos, de modo que o leitor entenda claramente 

as justificativas e explicações para a defesa da tese. É válido considerar o alerta de Cantarin, 

Bertucci e Almeida (2017, p. 82): “se o produtor não introduz a temática, partindo já para uma 

tese ou para uma proposta com relação ao problema, o leitor fica à deriva, sem qualquer 

referência [...]”. Isso mostra a importância de se iniciar a produção do gênero apresentando 

fatos geradores da situação-problema, antes de partir para a tese ou opinião a ser defendida.  

Além da tese e dos argumentos, não podem faltar, no estudo desse gênero, as orientações 

necessárias ao bom uso das estratégias argumentativas, cuja funcionalidade dentro do texto é a 

de fundamentar teoricamente o ponto de vista assumido pelo autor que, por sua vez, utiliza-se 

dessas justificativas para o convencimento do leitor, sendo assim definidas na cartilha do Enem 

2019: 

 

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São recursos utilizados para 

desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor:  

exemplos;  

dados estatísticos;  

pesquisas;  

fatos comprováveis;  

citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto;  

pequenas narrativas ilustrativas;  

alusões históricas; e  

comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos (BRASIL, 

2019, p. 17). 



 

 

P
ág

in
a7

6
2

 

Além disso, a redação produzida pelo aluno, no Enem, deve apresentar um elemento 

que é exigência nesse exame: uma proposta de intervenção social para o problema abordado no 

tema, de forma que a sugestão apontada não venha a ferir os princípios de respeito aos direitos 

humanos. Salientamos, ainda, que essa é uma das competências específicas avaliada pelos 

corretores, e se houver algum texto dissertativo-argumentativo que não apresente essa proposta 

interventiva, o participante receberá nota zero na Competência V. 

Essa proposta de intervenção, de acordo com a cartilha preparatória para a redação, deve 

se relacionar ao tema e ser integrada ao projeto de texto do aluno que, por sua vez, assume o 

compromisso de apresentar uma ação interventiva, um ator social, um meio de execução da 

ação, o efeito e um detalhamento (BRASIL, 2019).  Por esse motivo, conhecer o plano de texto 

da redação é fundamental para a apresentação da tese, dos argumentos e da proposta de 

intervenção, e a condução da abordagem do professor em sala de aula é crucial para que os 

alunos dominem esse gênero. 

 

4 O ENSINO DO TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO COM BASE NO 

PLANO DE TEXTO 

 

O texto dissertativo-argumentativo apresenta uma estrutura formada por introdução, 

desenvolvimento e conclusão, logo, esse gênero tem um plano de texto fixo. A sequência 

predominante, normalmente, é a argumentativa, considerando-se que a argumentação, no geral, 

ocupa a maior parte dos parágrafos do gênero. Com base na cartilha para a redação do Enem, o 

participante deve “apresentar uma tese, desenvolver justificativas para comprovar essa tese e 

uma conclusão que dê um fechamento à discussão elaborada no texto, compondo o processo 

argumentativo (ou seja, apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão)” (BRASIL, 2019, 

p. 17). 

É possível compreender, a partir da orientação da cartilha do participante, que a 

introdução é a tese, o desenvolvimento é o conjunto de justificativas para comprovação da tese, 

e a conclusão é o desfecho da discussão, de modo que o encadeamento dessas partes compõe o 

processo da argumentação textual. Assim, a redação, para ser bem avaliada, deve manter a 

clareza e a objetividade na estruturação e na interligação dessas três partes, o que pode ser 

facilitado pelo plano de texto.  

Visando a um melhor entendimento a respeito do ensino do gênero dissertativo-

argumentativo baseado no plano de texto, comparemos os dois quadros que seguem: 
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Quadro 1 – Texto dissertativo-argumentativo 

Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações 

disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de 

algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes 

sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias, e produtos culturais vêm sendo cada 

vez mais direcionados – uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos 

usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados 

é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento.  

Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado é capaz de limitar a 

própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen 

Habermas, no qual ele conceitua a ação comunicativa: esta consiste na capacidade de uma pessoa 

em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a comunidade, demandando ampla 

informatividade prévia. Assim, sabendo que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso 

os sujeitos não possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de como seu 

próximo pode desfrutar do bem comum – já que suas fontes de informação estão direcionadas –, eles 

serão incapazes de assumir plena defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não 

pode ser aceita em nome do combate, também, ao individualismo e do zelo pelo bem grupal.  

Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet vai de encontro à concepção 

do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart-Hall, o 

sujeito inserido na pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as preferências 

e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode ser limitado pela prévia seleção de 

informações, comerciais, produtos, entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa 

de tais algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu usuário criam uma falsa 

sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos interesses e identidades que um sujeito poderia 

assumir.  

Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Para tanto, as instituições 

escolares são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de 

deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e 

torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem da temática, desde o ensino fundamental 

– uma vez que as gerações estão, cada vez mais cedo, imersas na realidade das novas tecnologias – 

, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores 

acerca dos novos meios comunicativos. Por meio, também, de palestras com profissionais das áreas 

da informática que expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e 

demonstrem como lidar com tais seletividades, haverá um caminho traçado para uma sociedade 

emancipada. 
Fonte: BRASIL, 2019, p. 31 

 

Quadro 2 – Plano do texto dissertativo-argumentativo (ENEM 2018) 
Introdução 

 

Exposição do tema 

 

 

Tese – opinião 

defendida 

Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a 

quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para 

seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de 

controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes 

sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias, e produtos 

culturais vêm sendo cada vez mais direcionados – uma conjuntura atual 

apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, 

tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de 

dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento.  

 

Desenvolvimento 

Início da defesa da 

tese 

 

Em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado 

é capaz de limitar a própria cidadania do indivíduo. Acerca disso, é 

pertinente trazer o discurso do filósofo Jürgen Habermas, no qual ele 

conceitua a ação comunicativa: esta consiste na capacidade de uma pessoa 

em defender seus interesses e demonstrar o que acha melhor para a 
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Estratégia 

argumentativa 

 

Explicação da 

informação, 

interpretação e 

contextualização da 

citação 

 

Continuação da 

defesa da tese 

Estratégia 

argumentativa 

 

Explicação da 

informação, 

interpretação e 

contextualização da 

citação 

comunidade, demandando ampla informatividade prévia. Assim, sabendo 

que a cidadania consiste na luta pelo bem-estar social, caso os sujeitos não 

possuam um pleno conhecimento da realidade na qual estão inseridos e de 

como seu próximo pode desfrutar do bem comum – já que suas fontes de 

informação estão direcionadas –, eles serão incapazes de assumir plena 

defesa pelo coletivo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser 

aceita em nome do combate, também, ao individualismo e do zelo pelo bem 

grupal.  

Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados pela internet 

vai de encontro à concepção do indivíduo pós-moderno. Isso porque, de 

acordo com o filósofo pós-estruturalista Stuart-Hall, o sujeito inserido na 

pós-modernidade é dotado de múltiplas identidades. Sendo assim, as 

preferências e ideias das pessoas estão em constante interação, o que pode 

ser limitado pela prévia seleção de informações, comerciais, produtos, 

entre outros. Por fim, seria negligente não notar como a tentativa de tais 

algoritmos de criar universos culturais adequados a um gosto de seu 

usuário criam uma falsa sensação de livre-arbítrio e tolhe os múltiplos 

interesses e identidades que um sujeito poderia assumir.  

 

Conclusão 

 

 

Proposta de 

intervenção 

Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. 

Para tanto, as instituições escolares são responsáveis pela educação 

digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes 

dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e 

informação e torná-los mais críticos. Isso pode ser feito pela abordagem 

da temática, desde o ensino fundamental – uma vez que as gerações estão, 

cada vez mais cedo, imersas na realidade das novas tecnologias – , de 

maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação 

prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Por meio, 

também, de palestras com profissionais das áreas da informática que 

expliquem como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e 

demonstrem como lidar com tais seletividades, haverá um caminho 

traçado para uma sociedade emancipada. 

 
Fonte: BRASIL, 2019, p. 31. 

 

Comparando-se os quadros, enquanto o Quadro 1 nos dá uma visão do todo do texto 

dissertativo-argumentativo, o Quadro 2 possibilita uma visão das partes desse todo, a partir da 

especificação e da organização do plano de texto. O plano auxilia a compreensão da estrutura 

do gênero, da disposição das informações e do estabelecimento do texto ou de sua 

contextualização. 

É válido ressaltar que as partes do texto dissertativo-argumentativo não mudam, ou seja, 

esse tipo de texto sempre apresenta, ou deve apresentar, introdução, desenvolvimento e 

conclusão, o que nos leva a classificar o plano do texto dissertativo-argumentativo como fixo 

ou convencional. No entanto, a disposição da tese, dos argumentos e da proposta de intervenção, 

no caso do Enem, não é feita da mesma forma pelos candidatos. Isso pressupõe que o plano de 

texto está ao dispor do escritor, o que coaduna com a seguinte afirmação de Adam (2011, p. 

263): “todo texto é – tanto na produção como na interpretação – objeto de um trabalho de 
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reconstrução de sua estrutura que, passo a passo, pode levar à elaboração de um plano de texto 

ocasional”.  

Vejamos outro exemplo de plano de texto de uma redação: 

 

Quadro 3 – Plano do texto dissertativo-argumentativo (ENEM 2017) 
Título Educação inclusiva 

Introdução 

 

Contextualização do 

tema 

 

 

Tese – opinião 

defendida 

Durante o século XIX, a vinda da Família Real ao Brasil trouxe consigo 

a modernização do país, com a construção de escolas e universidades. 

Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a 

inclusão social de surdos. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal 

valorização educacional relacionada à comunidade surda, posto que os 

embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. 

Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam 

um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua 

composição bilíngue. 

 

Desenvolvimento 

 

Início da defesa da 

tese 

Explicação da opinião 

defendida 

 

Estratégia 

argumentativa 

Continuação da 

defesa da tese 

Estratégia 

argumentativa 

 

Explicação da 

informação, 

interpretação e 

contextualização da 

citação  

A princípio, a falta de profissionais qualificados dificulta o contato do 

portador de surdez com a base educacional necessária para a evolução 

social. O Estado e a sociedade hodierna têm negligenciado os direitos da 

comunidade surda, pois a falta de intérpretes capacitados para a tradução 

educativa e a inexistência de vagas em escolas inclusivas perpetuam a 

disparidade entre surdos e ouvintes, condenando os detentores da surdez 

aos menores cargos da hierarquia social. Vê-se, pois, o paradoxo que, em 

um Estado Democrático, ainda haja o ferimento de um direito previsto 

constitucionalmente: o direito à educação de qualidade.  

Além disso, a ignorância social frente à conjuntura bilíngue do país é uma 

barreira para a capacitação pedagógica do surdo. Helen Keller – primeira 

mulher surdo-cega a se formar e tornar-se escritora – definia a tolerância 

como o maior presente de uma boa educação. O pensamento de Helen não 

tem se aplicado à sociedade brasileira, haja vista que não se tem utilizado 

a educação para que se torne comum ao cidadão a proximidade com 

portadores de deficiência auditiva, como aulas de LIBRAS, segunda língua 

oficial do Brasil. Dessa forma, torna-se evidente o distanciamento causado 

pela inexperiência dos indivíduos em lidar com a mescla que forma o corpo 

social a que possuem. 

 

Conclusão 

 

 

Propostas de 

intervenção 

Infere-se, portanto, que é imprescindível a mitigação dos desafios para a 

capacitação educacional dos surdos. Para que isso ocorra, o Ministério da 

Educação e Cultura deve viabilizar a inserção de deficientes auditivos nas 

escolas, por meio da contratação de intérpretes e disponibilização de vagas 

em instituições inclusivas, com o objetivo de efetivar a inclusão social dos 

indivíduos surdos, haja vista que a escola é a máquina socializadora do 

Estado. Ademais, a escola deve preparar surdos e ouvintes para uma 

convivência harmoniosa, com a introdução de aulas de LIBRAS na grade 

curricular, a fim de uniformizar o corpo social e, também, cumprir com a 

máxima de Nelson Mandela que constitui a educação como o segredo 

para transformar o mundo. Poder-se-á, assim, visar a uma educação, de 

fato, inclusiva no Brasil. 

 
Fonte: BRASIL, 2018, p. 43. 
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Ao compararmos os dois últimos textos, a principal diferença do texto do Quadro 3 em 

relação ao do Quadro 2 é a presença do título, que no Enem é opcional. Logo, este último texto 

teve um plano informacional organizado em torno do título, já que este resume bem a tese, os 

argumentos e as propostas de intervenção apresentadas. 

Vale ressaltar que, no Enem, a(s) proposta(s) de intervenção não precisam, 

obrigatoriamente, ser apresentadas na conclusão. Há textos nos quais as intervenções aparecem 

nos parágrafos do desenvolvimento. Essa apresentação dependerá da preferência de escrita de 

cada candidato, conforme seu projeto de texto. 

Consideramos, portanto, que um ensino do texto dissertativo-argumentativo que 

privilegie a identificação do plano de texto, os elementos que compõem cada parte, cada 

parágrafo, estabelecendo-se uma relação entre essas partes, que contribui para a construção do 

sentido, torna visível para o aluno o modo como se constrói o gênero e como as informações 

devem estar dispostas no decorrer do texto. 

Assim, o professor pode orientar que o próprio aluno pratique a produção com base no 

esquema do plano de texto, a fim de facilitar a organização e a sequenciação das ideias e 

informações. A percepção das partes em que devem constar fatos e argumentos, 

consequentemente, facilitará a produção do escritor e a compreensão do leitor ou avaliador do 

texto. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível depreender a partir deste trabalho que para o aluno identificar bem a 

estrutura e os elementos presentes em cada parte do texto dissertativo-argumentativo, o ensino 

a partir do plano de texto é uma estratégia satisfatória, já que por meio dessa estrutura 

composicional é possível compreender suas partes e as características de cada uma delas. 

Compreendemos que o plano da redação dissertativa-argumentativa, por ter uma 

estrutura composta por três partes obrigatórias, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, 

é fixo. Porém, há uma certa flexibilidade no modo de disposição das informações, fatos, 

opiniões e argumentos ao longo do texto, cabendo a cada escritor redigir de uma forma própria, 

o que confere o caráter de originalidade à produção, cujo plano de texto passa a ser 

compreendido, também, como ocasional. 

Ademais, acreditamos que possibilitar ao aluno o entendimento de que um texto é 

formado por partes que constituem um todo estrutural e composicional é válido, a fim de que o 

educando perceba como se dá a formação macrotextual do sentido e como se organizam as 
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informações que compõem o conteúdo global do gênero. Reiteramos que é na escola, através 

do trabalho do professor na utilização da estratégia do plano do texto, que, possivelmente, os 

alunos desenvolverão as competências discursivas necessárias para o pleno domínio do gênero 

dissertativo-argumentativo. 

Vale ressaltar que as discussões e conclusões não se encerram com estas breves 

considerações acerca do tema em pauta, pelo contrário, cremos que as abordagens feitas no 

presente trabalho, possivelmente, aguçarão a curiosidade de outros pesquisadores, despertando 

novos olhares acerca do ensino do gênero dissertativo-argumentativo em sala de aula. Desse 

modo, esperamos que outras contribuições teóricas possam favorecer a prática pedagógica dos 

professores em relação ao ensino de produção textual, trazendo resultados que possam 

enriquecer o trabalho com o texto dissertativo-argumentativo e também com outros gêneros 

textuais. 
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Maria do Socorro Souza Silva 
Universidade do estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Este trabalho trata-se de um artigo cuja finalidade é descrever e analisar as experiências vividas durante 

as etapas do estágio supervisionado II do curso de letras com habilitação em Língua Portuguesa. A 

prática relatada dividiu-se em dois momentos: A fase do diagnóstico e a da regência. Acrescentamos 

que relatar e analisar as experiências pedagógicas vivenciadas torna-se muito interessante, pois, 

possibilita a contextualização das teorias estudadas com a prática da sala de aula, contribuindo para um 

novo olhar acerca das práticas de linguagem e do ensino de língua portuguesa no Ensino Médio. Assim, 

este estudo pode ser visto como um espaço para refletir sobre leitura, escrita, gramática e análise 

linguística, práticas que devem estar presentes no ensino de língua materna. Após vivenciar e analisar o 

trabalho desenvolvido em duas turmas do Ensino Médio, percebemos que o ensino com base em 

sequências didáticas facilita, de certa forma, a inserção das práticas de linguagem na sala de aula, pois 

através dos procedimentos de sequências didáticas é possível trabalhar leitura, escrita, gramática e 

análise linguística, unindo os objetivos dessas práticas nas mesmas atividades.  

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Experiências. Práticas de Linguagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado constitui-se como uma etapa pertinente dos cursos de 

graduação, nessa fase o estudante enfrenta inúmeros desafios, porém, pode vir a adquirir mais 

autonomia e segurança ao lidar com situações práticas da sua área de atuação. Quanto ao curso 

de letras com habilitação em língua portuguesa, são ofertados dois estágios, o primeiro com 

foco no público do Ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o segundo voltado para o Ensino 

Médio.  

Neste artigo objetivamos relatar algumas experiências vivenciadas durante o Estágio 

Supervisionado II, desenvolvido em duas turmas do Ensino Médio. Este estudo volta-se para 

as contribuições do trabalho acerca das práticas de linguagem, com o intuito de verificar se é 

possível realizar em sala de aula atividades que envolva a leitura, a escrita, noções gramaticais 

e revisão textual, pois conforme discutem as teorias, o professor de língua portuguesa não deve 

desenvolver atividades em que estas práticas estejam isoladas, ao contrário, deve fazer o 

possível para que estejam próximas e que os alunos possam entender a importância da junção 

delas nas atividades.  



 

 

P
ág

in
a7

7
0

 

Desse modo, este trabalho estrutura-se de forma a contemplar inicialmente relatos da 

etapa do diagnóstico, momentos em que os alunos do curso de letras estiveram atentos à prática 

desenvolvida pelo professor regente das turmas do 2º ano. Em seguida apresentamos a descrição 

das atividades propostas pelos estagiários, as quais foram planejadas com vistas a contemplar 

as práticas de linguagem. Posteriormente trazemos uma breve discussão teórica que fundamenta 

a prática de sala de aula baseada em atividades com sequências didáticas. E por fim, fazemos 

uma análise das atividades praticadas durante a fase da regência. 

 

2 NO DIAGNÓSTICO: O OLHAR OBSERVADOR 

 

Na observação da prática nas turmas do 2° ano “A” e “B” do Ensino Médio, podemos 

mencionar que o trabalho do professor regente centrou-se na proposta do livro didático, que 

apresentava o estudo do Romantismo no Brasil. Para ampliar as discussões o docente trouxe 

slides sobre o contexto histórico do movimento literário, reforçando em aula expositiva 

dialogada as influências contextuais da Revolução Industrial, Revolução Francesa e o conceito 

de arte que se configurou na época. 

As aulas nas duas turmas seguiram o mesmo percurso, sendo que no 2° ano “B” as 

atividades fluíam mais rápido devido os alunos contribuírem e participarem de forma mais 

significativa, isso acelerou o ritmo dos conteúdos.  

O professor explanou também sobre a poesia romântica no Brasil no século XIX através 

de slides que apresentavam as características deste gênero literário e as gerações nacionalista, 

indianista e condoreira. Dando ênfase a poesia de Gonçalves Dias, apresentou como exemplo 

o poema “Canção do Exílio”, proposto também do livro didático.  

O professor pediu para os alunos fazerem uma leitura do poema e depois verificar o que 

caracterizava o fazer poético de Gonçalves Dias, considerando o contexto em que foi escrito, 

pois, já havia sido discutido que Gonçalves Dias estava exilado voluntariamente da sua terra, o 

Brasil. Foi uma aula bastante produtiva!  

Seguindo as explanações sobre o Romantismo no Brasil e a poesia romântica de 

Gonçalves Dias, o professor expôs sobre as características desta geração poética, conhecida 

como “Mal do século”, com ênfase no egocentrismo, na exaltação à morte e na fuga da 

realidade. O professor apresentava domínio do conteúdo e procurava diversificar suas 

exposições fazendo questionamentos orais sobre a temática. 
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Os exercícios propostos no livro didático contemplavam a leitura de trechos do gênero 

literário estudado, análises da linguagem empregada no texto literário, o vocabulário culto, 

aspectos formais da estrutura poética, dentre outros aspectos. 

Nos exercícios também contemplavam-se o Romantismo e a fala brasileira, expondo 

como exemplo para o estudo do poema antes mencionado, fazendo a articulação entre a 

oposição entre o espaço: A pátria (o Brasil) e o exílio (Portugal). 

As atividades realizadas no diagnóstico, estiveram mais centradas no fazer literário do 

Romantismo no Brasil, trabalhando mais a leitura e os aspectos da produção literária do 

movimento. 

As aulas observadas contemplaram também a produção textual a partir de uma leitura 

com o título “WhatsApp”, que apresentava o pensar crítico de um usuário do aplicativo que 

resolveu descrever como sentia-se enquanto viciado ao uso do aplicativo. Reconhecido em tal 

situação resolveu alertar outras pessoas que usam o WhatsApp de maneira exagerada. O 

professor após a leitura propôs que os alunos produzissem um texto expondo a opinião acerca 

da sua situação como usuário do aplicativo. 

A prática da oralidade foi trabalhada nas aulas através da exposição de opinião 

individual ou em grupo, em debates sobre a temática da produção, aspectos que favoreceu a 

produção de argumentos expressos nos textos produzidos.  

A prática do docente também contemplou o estudo da gramática com o enfoque nos 

substantivos e seu emprego num texto, intitulado “circuito fechado” do autor Ricardo Ramos. 

O professor disponibilizou para a turma o texto impresso, seguido de uma atividade exploratória 

sobre a narrativa, a qual era estruturada por meio do encadeamento de substantivos. A atividade 

continha questões de estudo do próprio texto e em seguida pedia que retirasse do texto 

substantivos derivados, primitivos, compostos e abstrato. Nesta atividade notamos que o 

professor partiu inicialmente do texto para depois tratar dos aspectos gramaticais, ou seja, 

através da construção textual apresentada os alunos notaram a funcionalidade dos substantivos 

dentro da narrativa.  

 

3 NA REGÊNCIA: A HORA E A VEZ DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Durante o período da regência em sala de aula foi seguindo o cronograma dos conteúdos 

escolares, os quais estão propostos no livro didático “Português: linguagens” de William 

Roberto Cereja e Tereza Cochar Magalhães. Dessa forma, foi necessário unir uma iniciativa de 
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intervenção ao trabalho já em andamento, segundo a grade curricular da escola, ou seja, seria 

uma tarefa bem desafiadora.   

Assim, foi proposto o estudo dos gêneros publicitários cartaz e anúncio, privilegiando o 

estudo da estrutura textual, o conteúdo temático, o estilo (linguagem verbal e não verbal), o 

lugar de circulação, o público alvo, a persuasão presente na construção desses gêneros e as 

semelhanças e diferenças entre ambos. 

Desse modo, em cada aula procuramos abordar a temática proposta no manual didático 

e junto a isso, trazíamos algo a mais, vídeos, textos complementares, abria rodas de conversas, 

dentre outras formas de explorar o conteúdo.  

Em cada encontro com as turmas tratamos de um dos pontos mencionados acima, 

sempre exemplificando com exemplos concretos, ou seja, disponibilizamos vários cartazes pela 

sala de aula, textos de temáticas diversas e veiculados em diferentes ambientes (hospitais, bares, 

escolas).  

Realizamos algumas atividades em que foi solicitado aos alunos a análise dos cartazes 

e anúncios publicitários com vistas para o estudo da estrutura textual, bem como para o 

conteúdo temático, o estilo, o lugar de circulação, o público alvo, a persuasão. Foram reflexões 

sobre o porquê de cada parte expressa dentro de um texto. Nessas aulas exploramos também a 

leitura, a escrita, aspectos referentes a escolha lexical nos textos trabalhados.  

A classe gramatical substantivo também foi conteúdo abordado nas aulas, exploramos 

de forma superficial a conceituação, as classificações dos substantivos e as noções básicas de 

gênero e número, pois o que realmente nos interessava era apresentar à turma como os 

substantivos podem contribuir para produção dos gêneros cartaz e anúncio, ou seja, tentamos 

trabalhar a gramática contextualizada e a análise linguística. Foi bastante interessante ver os 

alunos percebendo a funcionalidade da classe gramatical na construção textual.  

Conforme assinalamos antes, esta prática esteve focada em procedimentos os quais 

estão previstos em sequências didáticas, para assim tornar possível o trabalho com as práticas 

de linguagem juntas.  

Iniciamos as aulas sondando o que os alunos conheciam sobre os gêneros que iríamos 

estudar, depois fixamos na parede da sala alguns cartazes (com diferentes temas: saúde, 

propagandas, divulgação de eventos e etc.) para fazer a leitura e explorar os aspectos estruturais, 

contexto de circulação e demais pontos anteriormente mencionados. Fomos conduzindo-os a 

observar os recursos verbais e a importância dos recursos não verbais para a produção dos 

cartazes.  
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Em outro momento, apresentamos exemplos de anúncios presentes em revistas, 

dialogamos com a turma sobre como é comum confundir esses dois gêneros, pois ambos têm 

funcionalidades parecidas, ressaltando a importância de estudar os dois em paralelo para 

compreendê-los melhor. Os mesmos questionamentos colocados no momento em que expomos 

os cartazes também foram propostos com os anúncios.  

Instigamos os alunos a observar em seu percurso de casa à escola, onde eles 

encontravam cartazes ou anúncios, essa foi uma atividade muito proveitosa, pois os discentes 

mostraram, durante a socialização dessa atividade, que tratam-se de gêneros bastante presentes 

no nosso convívio e que antes desse estudo não tinham atentado para tal fato. 

Trabalhamos uma atividade contida no livro didático, a qual discutia sobre um cartaz de 

Ziraldo que tem um caráter de conscientização e apresenta apenas a linguagem não verbal, o 

que para os alunos era bem diferente dos demais textos mostrados em sala, pois exigiu deles 

uma análise mais observadora.  

Em outro momento, estudamos o anúncio por meio de exercício contido no livro, era 

sobre o aquecimento global e tinha sido publicado numa revista, nesse caso houve uma 

mudança no suporte textual do gênero em estudo, aspecto também discutido e explorado nesta 

aula.  

Como os alunos já estavam familiarizados com os gêneros cartaz e anúncio, propomos 

a produção inicial de um cartaz com o tema livre. Para facilitar, a atividade foi realizada em 

grupo de 4 alunos. Nessa primeira produção eles não contemplaram todos os aspectos do 

gênero, mas foi relevante para podermos aprofundar as discussões acerca das dificuldades 

apresentadas. Sendo assim, em outro momento apresentamos slides com exemplos de cartazes 

de temas diversos e em seguida de anúncios, fizemos comparações e questionamentos afim de 

levá-los a refletir sobre as deficiências deles nas produções. Também expomos vídeos de como 

produzir cartazes e como utilizar a linguagem verbal em consonância com a não verbal. 

Depois trouxemos para sala de aula, o cartaz do “Desperta”, um evento local que já teve 

sua sexta edição realizada no nosso município, Umarizal, no Rio Grande do Norte e que estava 

prestes a acontecer na cidade. Propomos uma análise oral do texto, destacando pontos 

importantes do gênero. Foi uma aula muito produtiva em que a turma pôde perceber claramente 

o caráter prático que tem o estudo dos gêneros textuais, pois a temática do texto era algo que 

envolvia o público jovem, justamente os alunos do Ensino Médio. 

Percebendo que era necessário trazer temas reais para as produções dos alunos, tendo 

em vista que aproximavam-se as festas juninas e que a turma estava bem envolvida nesse evento 

a ser realizado pela escola, propomos a produção final, um cartaz com a finalidade de divulgar 
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o “São João” da escola. Nesta segunda produção percebemos a melhor contemplação dos 

aspectos textuais do cartaz, comparada à produção inicial. Finalmente fizemos um paralelo 

entre o primeiro e o segundo cartaz, os resultados foram positivos e notados pelos próprios 

alunos. 

 

4 UM OLHAR TEÓRICO SOBRE A PRÁTICA DESENVOLVIDA 

 

Segundo Porto (2009) é a partir do uso da língua, em circunstâncias de oralidade, de 

leitura e de escrita que o ensino de língua portuguesa não é apenas técnicas ou metodologias, 

mas as materialidades linguísticas são construídas “a partir do texto enquanto discurso oral ou 

escrito”, surgindo assim as ações que os sujeitos realizam com a “linguagem para avaliar, 

persuadir, informar, divertir, convencer, doutrinar, seduzir, etc.” (PORTO, 2009, p. 13). 

Essas formas e usos da linguagem para Bakhtin (1988) apud Porto (2009) são apontadas 

como inúmeras maneiras de interação entre homens, nas mais variadas situações. Os gêneros 

são os principais instrumentos utilizados para a realização das práticas de linguagem, 

principalmente as desenvolvidas e estudadas no ensino de língua portuguesa.  

Porto (2009) discute o ensino dos gêneros e diz: “O ensino dos diversos gêneros textuais 

que circulam socialmente não só ampliam sobremaneira a competência linguística e discursiva 

dos alunos, mas também aponta-lhes as inúmeras formas de participação social que eles, como 

cidadãos, podem ter fazendo com a linguagem.” (PORTO, 2009, p. 38). 

Assim, o ensino a partir da diversidade de gêneros que circulam socialmente amplia 

também a capacidade de participação social em práticas que envolvem a interação linguística e 

discursiva, prevalecendo nesta perspectiva, uma concepção de linguagem como instrumento de 

interação entre os sujeitos, a partir dos discursos orais e escritos. 

Semelhante a isso dizem Schneuwly e Dolz (2004, p. 61), “[...] desenvolver a ideia de 

que o gênero é que é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos 

escolares, mais particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos... 

a noção de gênero será situada em relação à de prática de linguagem” (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004, p. 61). 

Os autores percebem a necessidade dos gêneros textuais no ensino, pois favorecem a 

articulação entre os objetos escolares, ou seja, a escola precisa trabalhar as práticas de 

linguagem a partir dos gêneros como ponto de partida para as produções de textos orais e 

escritos. Segundo esse pensamento o ensino de língua portuguesa deve partir do texto para que 
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na sequência sejam exploradas as práticas de linguagem. Schneuwly e Dolz (2004) fazem 

menção à maneira como os gêneros são vistos pela escola:  

 

Na missão de ensinar os alunos a escrever, a ler e a falar, a escola 

forçosamente, sempre trabalha com os gêneros, pois toda forma de 

comunicação – portanto, também aquela centrada na aprendizagem – 

cristaliza-se em formas de linguagem específica. A particularidade da situação 

escolar reside no seguinte fato que torna a realidade bastante complexa: há um 

desdobramento que se opera em que o gênero não é mais instrumento de 

comunicação apenas, mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino – 

aprendizagem (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 65). 

 

Assim, percebemos que sempre houve a tentativa da escola trabalhar com gêneros para 

mediar o ensino da leitura, escrita e a fala, mas os estudos atuais revelam que na escola a 

situação se torna mais complexa, por que os gêneros passam a assumir dois papéis, o de 

instrumento de comunicação e o de objetos de ensino da aprendizagem da língua, sendo 

necessário que a prática do professor de língua portuguesa esteja contextualizada com esses 

dois papéis desempenhados pelos gêneros.  

Neste sentido, Dionísio (2010), dialogando com Schneuwly e Dolz, diz que “os gêneros 

do discurso, são introduzidos em nossa experiência e em nossa consciência mediante três 

fatores: as práticas, que são objetos de aprendizagem, as capacidades de linguagem e as 

estratégias de ensino” (DIONÍSIO, 2010, p. 53). 

Entende-se assim que é através dessas situações de interação promovidas pelos textos 

que os alunos demonstram suas aptidões e mobilizam recursos linguísticos e cognitivos que se 

fazem necessários para o reconhecimento dos modelos discursivos, articulando-se, assim, 

domínios e capacidades linguísticas para identificar os gêneros textuais diversos que circulam 

socialmente. Sendo necessário que nas aulas de língua portuguesa essas habilidades e 

capacidades dos alunos sobre os gêneros sejam ampliadas, principalmente para as produções 

dos textos orais e escritos. 

Em relação às produções textuais, acrescentamos que alguns textos são mais acessíveis 

aos alunos, enquanto outros os alunos têm dificuldades de definir que estrutura, conteúdo e 

forma pertencem a cada texto. Isso se dá principalmente por se tratar de gêneros que os alunos 

se familiarizam, os quais fazem parte das situações comunicativas diárias deles. Os saberes 

iniciais sobre um gênero possibilita aos alunos a articulação com os conhecimentos 

sistematizados, motivo pelo qual a escola deve partir de gêneros que estejam na prática social 

dos alunos. 
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Vale salientar que é preciso um trabalho planejado acerca do estudo de um gênero, para 

que assim o aluno tenha condições de compreender as especificidades de cada um. A esta 

proposta de trabalho dá-se o nome de sequência didática, a qual Schneuwly e Dolz (2004, p. 

43) definem como:  

 

[...] sequências de módulos de ensino, organizados conjuntamente para 

melhorar uma determinada prática de linguagem [...] elas buscam confrontar 

os alunos com as práticas de linguagem historicamente construídas, os gêneros 

textuais para lhes dar a possibilidade de reconstruir e dela se apropriarem 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 43). 
 

Assim, entendemos que a sequência é uma maneira de organizar o ensino com gêneros 

de maneira a contemplar um trabalho com a linguagem em seus aspectos mais relevantes, 

principalmente por ser uma forma de sistematização das práticas orais e escritas que devem ser 

exploradas no ensino da língua. 

 

5 ANÁLISES: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A PRÁTICA DESENVOLVIDA 

 

O trabalho realizado durante a regência partiu dos gêneros textuais publicitários cartaz 

e anúncio, que aqui será analisado. Esse tema abordado deu ao trabalho realizado um caráter 

prático, pois como menciona Schneuwly e Dolz (2013, p. 63) “é através dos gêneros que as 

práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes”. Dessa forma, quando os 

docentes levaram para a sala de aula as materialidades (cartazes impressos, anúncios em slides 

e em vídeos) aproximaram os alunos do estudo dos gêneros propostos, o que segundo os 

teóricos é um ponto positivo no ensino de língua portuguesa.  

Uma das atividades que merecem destaque nessa seção, foram as produções de cartazes 

por parte dos alunos. Conforme foi descrito antes, eles fizeram duas produções, a primeira 

quando ainda não estavam tão familiarizados com o gênero, mas mesmo assim tiveram 

condições de produzir. Acreditamos que essa capacidade que os alunos tiveram de produzir 

inicialmente o cartaz, deu-se, sobretudo, pelo fato tratar-se de modelos conhecidos por eles 

socialmente, pois quando foi solicitado que identificassem cartazes nas ruas por onde passavam, 

os alunos encontraram vários.  

Nesse pensar, Schneuwly e Dolz (2013, p. 64) dizem que “os gêneros são considerados 

como instrumentos que fundam a possibilidade de comunicação. Trata-se de formas 

relativamente estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais”, esse aspecto do uso 
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habitual da linguagem presente nos gêneros, faz deles uma importante ferramenta de trabalho 

nas aulas de língua portuguesa. 

Mesmo sabendo que os alunos tinham conhecimentos prévios acerca dos gêneros cartaz 

e anúncio, era importante estudar mais a fundo as suas particularidades para dar mais qualidade 

aos cartazes produzidos por eles. Nessa perspectiva, os PCNEM (Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio) destacam que: “A aprendizagem do caráter produtivo da 

linguagem faz parte constante do controle sobre o texto que será elaborado. O fazer 

comunicativo exige formas complexas de aprendizagem.” (BRASIL, 2000, p. 15). 

Assim, em busca de dar aos alunos condições favoráveis ao trabalho com a produção de 

um dos gêneros, seguiu a nossa proposta com o caráter prático ofertado por essa ferramenta 

crucial para o ensino da língua. Disponibilizou-se uma atividade baseada num cartaz que 

divulgava um evento do município, percebeu-se o entusiasmo dos alunos em estudar a estrutura, 

o conteúdo temático, a relação do texto verbal com o não verbal e principalmente o caráter 

prático que há nesse gênero. Eles passaram a perceber melhor a praticidade desses textos em 

nosso cotidiano, isso enalteceu a prática, pois entra em consonância com os PCNEM, os quais 

destacam que “o estudo dos gêneros discursivos e dos modos como se articulam proporciona 

uma visão ampla das possibilidades de usos da linguagem” (BRASIL, 2000, p. 08). 

Nesse pensar social e prático da língua, foi proposta uma produção final do gênero 

cartaz, sobre o tema das festas juninas, a qual consistiu numa atividade com participação efetiva 

da turma por tratar-se de um conteúdo temático real da vivência dos sujeitos participantes.  

As atividades de produção do gênero cartaz, foram as mais relevantes, pois trataram de 

usos específicos da linguagem na construção de cada texto. Nessa perspectiva, Porto (2009, p. 

42), destaca que: “Os gêneros textuais vão se estabelecendo socialmente e, sendo assim, 

precisamos estar atentos para usos sociais da linguagem, para fazer da sala de aula um ambiente 

em que circulam os mais diferentes gêneros.” 

Salientamos que a prática ora analisada organizou-se a partir de uma sequência didática, 

com procedimentos que possibilitou a aprendizagem dos gêneros cartaz e anúncio em seus 

aspectos textuais e estruturais, sobre essa proposta Schneuwly e Dolz (2013, p. 96) dizem que 

“a perspectiva adotada nas sequências é uma perspectiva textual que implica levar em conta os 

diferentes níveis do processo de elaboração de textos [...]”, aspecto que esteve em destaque nas 

atividades desenvolvidas. 

Assim, percebemos que os trabalhos com os gêneros textuais através de procedimentos 

de sequências didáticas contribuem muito para a vida estudantil e social dos alunos, pois esses 

perceberam a relevância comunicativa e textual dos gêneros anúncio e cartaz no seu dia a dia.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo objetivou apresentar relatos de uma experiência de estágio do curso 

de letras, após descrever e analisar as atividades observadas e desenvolvidas é possível 

compreender que o professor de língua portuguesa possui, ao seu dispor, uma ferramenta 

pertinente que quando usada com criatividade pode proporcionar um trabalho eficaz, trata-se 

do texto enquanto meio de facilitador de inserção de diferentes temáticas e conteúdos na sala 

de aula. 

Através deste estudo notou-se que o trabalho desenvolvido a partir dos gêneros cartaz e 

anúncio publicitário possibilitou reflexões aos alunos no que diz respeito ao uso destes gêneros 

no cotidiano. As atividades desenvolvidas através das sequências didáticas permitiram aos 

alunos o entendimento da estruturação e organização textual dos gêneros.  

Portanto, é importante que o professor, principalmente os recém-graduados, estejam a 

par do que dizem os estudos sobre o trabalho a partir do texto, para que assim o ensino possa 

ter mais qualidade.  
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RESUMO  

 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre as experiências vivenciadas no decorrer do Estágio 

Supervisionado III no Programa Biblioteca Ambulante de Literatura nas Escolas (BALE). O BALE é 

um programa de extensão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN/CAPF, que visa 

a levar a literatura em escolas de zona periférica em Pau dos Ferros e algumas cidades circunvizinhas. 

O programa BALE se tornou muito além de um programa de extensão, uma oportunidade de crescimento 

para a população pauferrense e das demais cidades que são atendidas. Permitindo o contato com o livro, 

o despertar ao gosto de ler, o encantamento ao escutar uma história e a formação de leitores autônomos, 

que leem porque precisam da leitura para a vida. Vivenciar um Estágio no campo do BALE, é como 

viajar para a terra do mundo encantado, em que a realidade e a ficção se cruzam. 

 

Palavras-chave: BALE. Leitura. Formação Leitora. Literatura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo é fruto das experiências vivenciadas por meio do componente obrigatório 

“Estágio Supervisionado III”, do curso de Pedagogia, ofertado na Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), dependências do Campus Avançado de Pau dos Ferros 

(CAPF).O componente Estágio Supervisionado III ocorre em espaços não escolares, como 

hospitais, CRAS, bibliotecas, e no caso do curso de pedagogia ofertado pela UERN/CAPF.O 

aluno pode estagiar também em ambientes como a Sociedade Filarmônica Pauferrense, Museu, 

BALE e a Brinquedoteca. O nosso campo de atuação foi no BALE, que é um programa 

vinculado ao CAPF, sendo reconhecido mundialmente pelo trabalho desenvolvido. Tem como 

principal foco levar a literatura as escolas consideradas marginalizadas na sociedade. 

Atualmente, estende-se não apenas por Pau dos Ferros/RN, mas também em mais quatro 

cidades circunvizinhas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é refletir sobre as experiências 

vivenciadas no decorrer do Estágio Supervisionado III no Programa de extensão Biblioteca 

Ambulante e Literatura nas Escolas (BALE). 
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A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, que busca analisar de modo subjetivo os 

dados apresentados. Realizamos um levantamento bibliográfico examinando em referências 

tais qual: Villardi (1999), Bamberger (2008), Santos (2016), Cavalcante (2017) entre outros.  

Trata-se de uma pesquisa de campo, que teve como lócus o BALE, explorando as 

experiências vivenciadas por meio do Estágio Supervisionado III, em turmas de 1° ao 5° ano 

do Ensino Fundamental. Assim sendo, o levantamento do corpus deste estudo compreende as 

observações realizadas no decorrer dos atendimentos do BALE. 

Nos próximos tópicos discutiremos “A leitura e sua importância na formação do leitor”; 

“As dificuldades de se formar leitor”; e, “O estágio no espaço não escolar: caso de campo de 

estágio BALE”. Por fim, conclusões e referências.  

 

2 A LEITURA E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DO LEITOR  

 

A leitura sempre foi uma prática essencial, pois permite ao indivíduo não apenas um 

elemento fundamental para a sua formação intelectual, mas possibilita o acesso a um mundo de 

informações, conhecimentos e ideias. Por meio da leitura, o homem se comunica, aprende, 

cresce e se desenvolve, ou seja, essa atividade passa a ser um instrumento indispensável para a 

participação na sociedade. Santos (2016, p. 18) ressalta que: 

 

[...] a leitura é compreendida como fonte de conhecimento para a vida, capaz 

de desenvolver o pensamento crítico favorecendo, assim, a construção e 

expressão da criatividade comunicativa das pessoas e, por conseguinte, 

proporcionando a disseminação do saber no jogo interativo que nos é 

proporcionado pelo convívio social. 

 

Imensos são os benefícios que o ato de ler nos proporciona. Através da leitura 

ampliamos nosso conhecimento, o vocabulário, tornando-o mais rico e seletivo, desenvolvemos 

a criatividade, despertamos a imaginação, aprimoramos a escrita, além de expandir a 

compreensão e interpretação, pois não basta apenas decodificar os códigos linguísticos, é 

preciso que sejamos capazes de reconhecer seus significados. Portanto, a leitura “[...] representa 

um papel importante nos processos de comunicação, informação e esclarecimento [...]” 

(BAMBERGER, 2008, p. 98).  

A prática da leitura também oferece o conhecimento de nós mesmos, transformando 

nossas ações, atitudes e comportamentos, maneira de pensar e agir, logo, “Ler torna-se um meio 

de acesso ao saber, à autonomia, à valorização pessoal e social, fundamental na Sociedade de 

Informação” (FAMOROSO, 2013, p. 6).  A leitura oportuniza sonhar e, como costuma-se dizer, 
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ler é viajar sem sair do lugar, pois nos leva a novas descobertas. Através da leitura o indivíduo 

desperta novas perspectivas de vida, refletindo a respeito de coisas não antes pensadas, 

compreendendo melhor o mundo em que vive e o outro ser. Ampliando seus horizontes. 

Sendo a leitura de grande importância na vida do ser humano, faz-se necessário que se 

estimule o interesse desde muito cedo, pois, se o gosto pela leitura for incentivado desde os 

primeiros anos da criança, ela sentirá prazer ao ouvir e conhecer novas histórias, fazendo desse 

momento um entretenimento e não uma obrigação. Villardi (1999) reforça essa ideia quando 

diz que se objetivamos formar leitores para toda vida, que essa formação tenha início antes 

mesmo da criança conseguir ler sem o auxílio de um adulto. Por isso, a importância de 

desenvolver estratégias que objetivem incentivar o interesse e o gosto das crianças pela leitura, 

por meio de contação de histórias, rodas de leitura, empréstimos de livros, ou seja, estratégias 

que garantam o contato constante das crianças com os livros para que, desta forma, possam 

despertam o gosto pelo ato de ler e, consequentemente, a formação de leitores.  

É claro que a leitura pode ser realizada de diversas maneiras e não apenas por meio de 

um livro físico, ou por meio de palavras. A leitura abrange um campo muito maior, quem 

poderia imaginar que uma imagem poderia ser lida? Que uma expressão no rosto pode ser 

entendida? Que uma pintura pode ser refletida? Estamos rodeadas de expressões que podem ser 

lidas, interpretadas, refletidas, muitas vezes não nos damos conta disso, mas é necessário 

compreendermos, pois ser leitor, não está voltado apenas a quem ler livros, geralmente nos 

referimos com essa expressão mais claramente aos assíduos leitores de livros, mas o leitor, o 

bom leitor, é capaz ler o mundo a sua volta. 

É preciso que fique claro, a leitura de mundo e das informações que nos rodeiam, são 

totalmente necessárias em nossa constituição enquanto cidadão. Mas não podemos deixar de 

lado também a leitura oferecida nos livros, sejam esses físicos ou virtuais. Um bom livro 

permite ao ser humano se tornar mais humano, desabrochar a imaginação e se abrir para o novo 

a cada dia. Como Bamberger (2008) realça, é preciso oferecer material de leitura de forma 

lúdica, que divirta e atraia aos alunos, aumentando a capacidade leitora e conduzindo ao hábito 

de leitura, em contraponto, Villardi (1999), realça sobre a importância de se despertar ao gosto 

de ler, ao ler por prazer, pois, se se cativa o gosto, o prazer, o hábito é uma consequência. 

Para formar leitores é preciso que haja uma relação que envolva prazer, interesse e 

liberdade para a interpretação entre quem lê e o texto. Para Villardi (1999, p. 37), ensinar a 

gostar de ler “é ensinar a se emocionar com os sentidos e com a razão [...] e, para isso, é preciso 

ensinar a enxergar o que não está evidente, a achar as pistas e a retirar do texto os sentidos que 

se escondem por detrás daquilo que se diz”. Formar leitores é pensar na formação do indivíduo 
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enquanto cidadão, é descobrir que a leitura é muito mais que somente uma prática social, é um 

instrumento que o possibilita construir conhecimentos, ampliar suas concepções sobre o mundo 

podendo exercer efetivamente seu papel de cidadão, é criar experiências que ajudará a construir 

opiniões diante de diversos assuntos, tornando-o um sujeito ativo perante a sociedade. 

 

3 AS DIFICULDADES DE SE FORMAR LEITOR 

 

Em meio a constantes avanços tecnológicos, nota-se que a leitura ganha cada vez mais 

espaço na vida dos indivíduos. Cada vez mais, se lê mais, seja por meio das redes sociais 

oferecidas, seja por meio da realização de atividades atrativas, como os jogos. Contudo, se 

analisarmos o modo como vem sendo disseminada a leitura por meio dos recursos tecnológicos, 

veremos que apesar de terem cada vez mais acesso as oportunidades que conduzam a um 

caminho leitor, a chegada da tecnologia trouxe outras possibilidades, a da leitura sem 

significado. A leitura enquanto uma mera codificação e decodificação de signos linguísticos. 

Nossa ‘era’ é a era da informação, os recursos tecnológicos disseminam milhares de 

informações a todo tempo, no entanto, nossa grande dificuldade, é garantir que boa parte dessas 

informações sejam transformadas em conhecimento. Ao pensarmos na formação de leitores, 

esses recursos precisam ser melhor utilizados, com estratégias e planejamentos que auxilie no 

processo de formação do sujeito, para que as inúmeras opções de entretenimento disponíveis 

não as distancie da prática de leitura e sim possam ser utilizadas como mais uma entre tantas 

fontes na qual podemos exercer a prática da leitura. 

Outro ponto que se pode destacar na dificuldade de formar leitores é a maneira como a 

leitura é apresentada às crianças, pois a imposição sobre aquilo que elas devem ler finda por 

desmotivá-las a desenvolver o gosto pelo ato de ler. Santos (2016, p. 73) diz que a “[...] 

formação leitora se dá durante toda a nossa vida, é uma construção histórica de cada um que 

envolve vários fatores influentes que favorecem ou dificultam essa construção”, sendo assim, 

o processo de formação de leitores está diretamente relacionado às estratégias utilizadas para 

se alcançar esse objetivo.  

A falta de incentivo pela leitura é uma das causas para a dificuldade de formar leitores. 

A escola, apesar de ser um ambiente propício a viabilizar o prazer da leitura, muitas vezes acaba 

por promover atividades desmotivadoras de incentivo à leitura, ao realizar momentos de leitura 

apenas para uma finalidade gramatical e/ou avaliativa, distanciando o interesse ao ler, ou seja, 

para a leitura de textos no ambiente escolar há sempre um pretexto subtendido. Muitos 

professores mencionam que os alunos não gostam de ler, Villardi (1999, p. 65) discorda quando 
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ressalta que “[...] o aluno gosta de ler; a escola é que, ao transformar a leitura numa tarefa árida 

e sem sentido, o afasta dos livros [...]”, isto é, a escola é que faz os momentos de leitura serem 

enfadados e desinteressantes. Logicamente que a leitura diária em sala de aula é fundamental, 

mas essa prática teria melhores resultados se os alunos não a vissem como obrigação e, sim, 

por e com prazer, divertimento. Para Santos (2016, p. 52) 

 

O ato de ler nem sempre é agradável, pois dependendo de como ele é tratado 

ou encaminhado, pode tornar-se numa atividade enfadonha para o leitor e sem 

motivação, ocasionando o desgosto pela leitura. Por isso, cabe ao educador 

mediar a prática de leitura de forma motivadora para que a leitura seja 

espontânea e que vá ao encontro dos interesses, curiosidades e necessidades 

da formação do educando [...]. 

 

Diversos são os fatores que contribuem na dificuldade de despertar nas crianças o gosto 

e o prazer pela leitura. Apesar de vivermos em uma sociedade na qual a informação está 

presente em todos os lugares, ainda há locais que as crianças não têm acesso a leitura tão 

facilmente, ou o acervo disponível é precário deixando a desejar. Portanto, na busca de se 

formar leitores para toda vida é preciso apresentar a leitura de maneira criativa, atrativa, para 

que a criança tenha uma visão encantadora do ato de ler. A criança que está sempre em contato 

com a leitura se torna uma pessoa ativa, buscando sempre compreender e aprofundar seus 

conhecimentos.  

 

4 O ESTÁGIO NO ESPAÇO NÃO ESCOLAR: CASO DE CAMPO DE ESTÁGIO BALE  

 

O Estágio Supervisionado III é o último estágio obrigatório da grade do curso de 

Pedagogia ofertado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) dependências 

do Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF). Tem como objetivo favorecer ao estudante o 

contato com ambientes não escolares, isto é, extra sala de aula, mas que desenvolva um trabalho 

pedagógico. Um dos campos de atuação desse estágio além dos hospitais, secretarias e 

bibliotecas escolares, são os programas que se desenvolvem no ambiente acadêmico, como é o 

caso do BALE (Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas). 

O BALE é um programa de extensão que surge no ano de 2007 como um projeto, 

vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo de Ensino-

aprendizagem – GEPPE, uma ação parceria entre o Departamento de Educação-DE com o 

Departamento de Letras-DL, no CAPF. 
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Seu principal objetivo é “[...] formar leitores que em pleno século XXI continuam com 

dificuldade de acesso ao livro e à leitura” (SOUZA et al., 2013, p. 2). A iniciativa de levar 

livros e encenações em locais periféricos da cidade de Pau dos Ferros-RN foi um sucesso, tanto 

que passou a ser reconhecida em outros estados e até mundialmente, recebendo premiações e 

adquirindo uma proporção tão grande, que passa de projeto a um programa de extensão no ano 

de 2012 por meio do Edital “Ações Voluntárias” /PROEX/UERN. 

O programa leva a leitura aos sujeitos que por algum motivo não têm facilmente acesso 

a esse bem tão precioso. Busca de maneira alegre, criativa e lúdica promover uma experiência 

prazerosa com a leitura. Cavalcante (2017, p. 125) menciona que as ações desenvolvidas são 

sempre pensadas no público alvo com o objetivo de proporcionar a fascinação e o encanto que 

as histórias trazem, levando a plateia a viajar pelo universo mágico da leitura. 

Atualmente, o BALE está na sua 13ª edição, sempre buscando novas estratégias de 

disseminar a literatura e contribuir na formação leitora do sujeito. Tem em cartaz a obra “Bolsa 

Amarela” de Lygia Bonjuga, que será apresentada pelos voluntários. Além disso, conta com 

um expressivo número de voluntários (mais de 30, apenas no CAPF) e atende as escolas 

parceiras do projeto no município de Pau dos Ferros/RN, assim como, a comunidade de modo 

geral. 

O BALE não se restringe apenas a cidade de Pau dos Ferros, o CAPF na verdade é a 

sede desse programa, sua equipe se estende a outras cidades do Alto Oeste Potiguar como: São 

Miguel, Frutuoso Gomes, Umarizal, Patu, Portalegre e Francisco Dantas, na busca de 

proporcionar o contato com o livro, o gosto pela leitura e o desabrochar da imaginação. 

 

5 UMA VIAGEM NO MUNDO DA IMAGINAÇÃO: BALE ENQUANTO CAMPO DE 

ESTÁGIO 

 

A leitura é a porta de entrada no mundo da imaginação, por meio da literatura, as 

crianças saem de um plano real e entram no plano imaginário, onde tudo que acontece é 

totalmente construído em uma realidade quase que secundária, podemos assim dizer. Isso é o 

BALE, é o carro, o tapete, o caminhão, ou o que sua mente quiser que o BALE seja, ele é o 

condutor, que permite por meio da contação de história uma viagem totalmente gratuita no 

mundo da fantasia. 

No decorrer do Estágio Supervisionado III, o projeto desenvolvido contou com 

apresentação de 4 (quatro) obras literárias. Conforme apreciação no quadro abaixo, é possível 
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ver o nome das histórias apresentadas, os autores e a quantidade de vezes em que foram 

apresentadas: 

 

Quadro 1 – Obras literárias apresentadas no BALE  

TÍTULO AUTOR APRESENTAÇÕES 

Árvore Generosa Shell Silvestein 5 

A estrelinha Suely Moura 3 

O segredo de Joãozinho Luciana Costa 1 

E o dente ainda doía Ana Terra 1 

Fonte: produzido pelas autoras (2019) 

 

Tendo em vista que o BALE tem por objetivo incentivar o gosto pela leitura, as 

estratégias destacadas em seu plano de ação, buscam proporcionar não apenas o contato com o 

livro, mas também o despertar do imaginário e, em consonância, o prazer em ler. Para isso, a 

metodologia aplicada utilizou das seguintes estratégias: 

 

ACOLHIDA 

Apresentação da equipe de trabalho 

Levantamento de perguntas quanto ao conhecimento do Programa BALE 

Apresentação do Programa BALE 

 

INTERAÇÃO COM O PÚBLICO 

Animação inicial com algumas músicas e coreografias planejadas 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

Apresentação da história e do autor 

Investigação sobre o que vai falar a história 

Música Inicial em preparação para a história 

Contação da História 

Música Final ao encerrar a história 

Reflexão sobre a história 

Reconto 

 

RODA DE LEITURA 

Leitura livre utilizando dos livros disponibilizados no tapete literário 

 

FINALIZAÇÃO 

Avaliação do atendimento, registro fotográfico e música para finalizar 
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Todas essas etapas colaboram para a disseminação da leitura e o despertar para o prazer. 

A interação com o público é o primeiro passo para isso, é o momento de entrar no mundo da 

fantasia, os olhos brilham para os acessórios e fantasias que os baleanos (bolsistas, voluntários 

e estagiários no BALE) utilizam, a curiosidade toma de conta e a escada para o universo paralelo 

começa a aparecer.  

Quando a história começa, a emoção toma de conta. Até mesmo o piscar de olhos tarda, 

para não perder o próximo momento. Souza et al., (2013, p. 8) coloca que “[...] durante a 

contação de histórias, nada distrai o público, seja este de qualquer idade [...]”. Não é à toa que 

a contação de histórias é retratada como uma das formas mais antigas de encantar as pessoas. 

Quando a literatura física, isto é, o livro, ainda não estava ao alcance de muitos, a geração 

passada utilizava de outros recursos para isso, afinal, a fantasia sempre foi muito presente na 

vida das pessoas, um exemplo são as histórias de ‘butijas’, que eram utilizadas para assustar a 

população. As ‘butijas’ eram praticamente tesouros, enterrados por pessoas que morreram e em 

sonho, ou ‘aparição’, se apresentavam a alguém, revelando a localização. 

Sempre tivemos essa necessidade de despertar o imaginário, o BALE proporciona esse 

despertar ao levar as histórias de um modo que foge da prática arcaica, da leitura como 

instrumento de transmissão, e apresenta-se como um despertar na imaginação. Proporcionando 

uma viagem, a criação de um universo paralelo, em que real e fictício se entrelaçam e desnudam 

os prazeres que realizam o sujeito. 

Conforme é perceptível no Quadro 1, a história mais contada foi a da Árvore Generosa, 

isso porque, além de ser uma história que consegue envolver bem os alunos, possui a 

versatilidade de agradar um público de diferente faixa etária. Já que devemos ter cuidado com 

as histórias apresentadas e o público-alvo. Como dos atendimentos realizados com essa história, 

todos foram coletivos, isto é, com mais de uma turma, sendo quatro desses atendimentos, com 

turmas de 4° e 5° ano e um com duas turmas do 5° ano, a história que conta sobre um menino 

que sempre exigia muito da árvore, e de uma árvore que deu tudo o que tinha para o menino, 

conquistou muitas crianças. 

De forma muito simples, utilizando apenas de figuras em EVA, essa história ia 

envolvendo as crianças que se desesperavam ao ver os pedaços da árvore sendo retirados. Isso 

porque, conforme o menino chegava na árvore e pedia algo, a árvore oferecia uma parte sua 

para que ele conseguisse realizar o sonho. E quando a árvore oferecia, por exemplo, seu tronco 

para que o menino construísse o barco, era notável a apreensão das crianças pois ao ser retirado 

o tronco sobrava apenas o toco da árvore. 
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É incrível a capacidade do BALE em “[...] mostrar a magia da literatura e despertar no 

público o prazer de ler, dando ênfase ao aspecto lúdico da literatura” (SOUZA et al., 2013, p. 

7). Nenhuma, nenhuma criança se desviava da história, no momento da contação todas estavam 

atentas, envolvidas, interagindo, quando o narrador fazia uma respiração profunda, era 

perceptível elas respirarem junto. 

Já a história A Estrelinha, relata o desejo de uma estrela de ir a terra brincar com as 

crianças, para isso pede ajuda a vários amigos, como o cometa, a lua, até que o arco-íris se 

dispõe a ajudá-la. Apesar de um enredo aparentemente simples, ao ouvir a narrativa da estrela, 

as crianças revelam desejos, vontades e motiva a não desistir dos sonhos por mais difícil que 

pareça ser. Contada com por meio de Palitoches, essa história foi apresentada em dois 

atendimentos coletivos de turmas de 1° ao 3° ano e em um atendimento com uma turma do 4° 

ano. 

O mais fantástico da contação, é a transformação do real, ou melhor, a realidade é 

transformada. Ao invés de pessoas contando uma história, nossa imaginação produz imagens 

que nos tele transporta sem sair do lugar. É um outro mundo, no mesmo local. As crianças riam 

quando a lua se negava a ajudar a estrela, porque ela queria tê-la casado com o sol, ou quando 

a estrela ‘esperniava’ para não voltar para o céu.  

E é por meio dessa viagem, que o BALE oferece as condições necessárias para a 

formação de novos leitores, como Oliveira (2016) realça, essas experiências aproximam não só 

no sentido de ter o contato com o livro, mas também de sentirem o prazer e de se deliciar a cada 

leitura. 

As outras duas histórias apresentadas foram E o dente ainda doía e O Segredo de 

Joãozinho. Ambas as histórias utilizamos de caixas, na E o dente ainda doía, conforme íamos 

contando a história, objetos relacionados iam sendo retirados de dentro da caixa mágica 

enfeitando o momento da contação. Já na O Segredo de Joãozinho a história era a própria caixa 

que ia se abrindo conforme os próximos atos narrativos, oferecendo códigos para as crianças 

que visualizam um alfabeto fixado na parede com a codificação, permitindo que adivinhassem 

o segredo. 

A cada história há sempre algo novo a se visualizar, a se aprender, e em todas as 

histórias, há sempre o prazer de ver em cada olhar o brilho, a êxtase do florescer da imaginação. 

Quando chega a hora do reconto, é permitir que a criança coloque-se literalmente na história, 

ela conta o que os seus olhos captaram, Souza et al., (2013) destacam que esse é um momento 

mágico, em que a criança conta a história a seu modo e mesmo na timidez, com um pouco de 
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vergonha, mas entra no personagem e encanta, e se encanta, refletindo sua emoção sentida em 

cada gesto realizado. 

O programa BALE se tornou muito além de um programa de extensão, uma 

oportunidade de crescimento para a população pauferrense e das cidades circunvizinhas que 

são atendidas. Permitindo o contato com o livro, o despertar ao gosto de ler, o encantamento ao 

escutar história e a formação de leitores autônomos, que leem porque precisam da leitura para 

a vida. É assim, um programa referência na mediação da leitura. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O programa BALE tem tomado dimensões cada vez maiores, conhecido 

internacionalmente pelo trabalho realizado de levar a leitura a bairros periféricos de Pau dos 

Ferros/RN e algumas cidades circunvizinhas. Essa iniciativa tem contribuído na formação de 

novos leitores ao permitir o contato com o livro e com o despertar da imaginação por meio da 

contação de história. 

Refletir sobre as dificuldades de se formar leitores na sociedade contemporânea, é 

pensar na formação de sujeitos para a vida em sociedade e não apenas na codificação e 

decodificação de signos. E é justamente pensando nisso, que o BALE leva a leitura de forma 

que ao se encantarem com as narrativas, as crianças possam trazer para seu dia a dia as emoções 

vivenciadas, constituindo-se seres críticos, capazes de refletirem e de integrarem na sociedade. 

Por fim, vivenciar um Estágio no campo do BALE, é como viajar para a terra do mundo 

encantado, em que a realidade e a ficção se cruzam. Não é apenas contar uma história, é viver 

uma história e é também permitir que as crianças vivam essa história. Uma experiência capaz 

de somar imensas contribuições na formação do pedagogo. 
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RESUMO 

 
A presente pesquisa aborda a relevância da literatura e, especificamente da poesia, na sala de aula de 

educação infantil. É importante ressaltar que este estudo é fruto de reflexões oriundas do estágio 

supervisionado, realizado na escola municipal Antônio Gomes, localizada em Catolé do Rocha – PB. 

Dessa forma, nós tivemos o objetivo de destacar a importância da literatura infantil na sala de aula, 

observando as contribuições para o social, emocional e cognitivo das crianças; enxergando a poesia 

como um instrumento facilitador do desenvolvimento da imaginação, curiosidade, interesse e 

criatividade do público infantil; além de discutir acerca da contribuição do estágio para a formação de 

professores. Para tanto, fizemos um paralelo entre a prática e os preceitos teóricos, fundamentando e 

articulando as discussões, tomando como base as concepções dos seguintes autores: Aguiar e Ceccantini 

(2012), Lajolo (2000; 2006), Pinheiro (2007), dentre outros. A partir da realização da pesquisa, podemos 

inferir que o estágio supervisionado, na educação infantil, é de suma importância para o 

desenvolvimento profissional e pessoal; que o trabalho com a literatura infantil, mais especificamente a 

poesia de Vinícius de Moraes, é relevante, pois enriquece a fantasia e a imaginação das crianças em sala 

de aula, já que ela possibilita atividades prazerosas e divertidas.  

 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Poesia. Educação Infantil. Teoria e prática. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa aborda a importância da literatura na sala de aula, mais 

especificamente da poesia na educação infantil. Este estudo é fruto de reflexões oriundas da 

experiência com o estágio supervisionado, na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Antônio Gomes, localizada em Catolé do Rocha – PB. As atividades realizadas 

durante o estágio tiveram a finalidade de proporcionar às crianças um contato efetivo com o 

universo da criatividade, brincadeira e fantasia por meio da poesia infantil, inserindo-as em uma 

atmosfera prazerosa e significativa.  

A literatura é de suma importância na educação infantil, pois ela contribui para a 

formação de leitores conscientes, críticos e reflexivos, adquirindo sociabilidade e autonomia. 

Dessa forma, tivemos como objetivos: discorrer sobre a importância da literatura infantil na 

sala de aula; identificar as principais contribuições da literatura na educação infantil para o 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança; discutir acerca da utilização da 
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poesia como um instrumento facilitador do desenvolvimento da imaginação, curiosidade, 

interesse e a criatividade das crianças. Além disso, relatar a experiência com o estágio 

supervisionado, destacando a importância para a formação de professores e fazer um paralelo 

entre a prática e os preceitos teóricos que abordam a temática da literatura e da poesia na sala 

de aula da educação infantil.   

A temática desta pesquisa se justifica pela necessidade de repensarmos a literatura 

infantil na sala de aula, mais especificamente a poesia, como um instrumento facilitador da 

aprendizagem das crianças. A relevância desta pesquisa se dá principalmente pelo motivo de 

ela contribuir para que professores repensem as práticas de leitura literária na sala de aula da 

educação infantil, para que a leitura não se torne mera decodificação de texto. Dessa forma, 

esse estudo busca contribuir para a nossa formação profissional, e, sobretudo, para a postura 

crítica-reflexiva acerca da importância de se trabalhar a poesia com crianças, pois o poema é 

carregado de sensações e emoções, e pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que possibilita à criança imaginar, criar e recriar seu próprio universo com 

características particulares. 

Para atingir os objetivos propostos com a pesquisa partimos de um material já existente, 

que são as vivências do estágio, em seguida, o caminho percorrido foi a seleção dos textos para 

o aprofundamento teórico. Primeiramente foi feita uma fundamentação teórica acerca da 

literatura infantil, destacando as suas contribuições, mais especificamente da poesia, na sala de 

aula de educação infantil. Em seguida, discutimos um pouco acerca do estágio supervisionado, 

destacando a sua importância para a formação do professor. Discutimos acerca da experiência 

do estágio na educação infantil, destacando a importância do trabalho com a poesia de Vinícius 

de Moraes, refletindo sobre o desenvolvimento da atividade de intervenção realizada com o 

poema “A casa”, do livro A arca de Noé, de Vinícius de Moraes.  

 

2 LITERATURA INFANTIL: A POESIA NA SALA DE AULA DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

A literatura infantil é uma produção de suma importância para a formação dos 

indivíduos, pois enriquece a fantasia e a imaginação dos “pequenos” leitores. É importante 

ressaltar que, antes do surgimento desse tipo de literatura, as crianças viviam como os adultos, 

ou seja, não existia um mundo infantil. No entanto, isso veio se modificando ao longo da 

história e, conforme as concepções de Lajolo (2006), a criança passou de objeto a sujeito, e os 

saberes historicamente construídos marcaram as concepções atuais.  
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Conforme ressalta Lajolo (2006), desde os primórdios, a criança era considerada como 

um adulto em miniatura, em seguida passou a ser vista como um ser diferente dos adultos. Hoje 

observamos que as crianças são consideradas mais autônomas, apresentam modos de vidas 

diferenciados, apresentando um papel mais ativo em relação ao processo de socialização, e isso 

pode ser observado por meio da forma como interagem e interpretam o mundo.  

A literatura infantil surgiu da necessidade de transmitir conhecimento através da 

contação de histórias, por ser considerada uma forma de repassar a herança cultural. A literatura 

tem como fonte a poesia folclórica original, conforme ressaltam Aguiar e Ceccantini (2012): 

 

[...] as fontes da literatura localizam-se justamente na poesia folclórica 

original; daí a materialidade da palavra, que se faz antes musical e imagética, 

para só muito mais tarde ser escrita. Pode-se dizer que à poesia infantil cabe o 

papel de conservar a natureza mais profunda da literatura de qualquer povo, 

porque faz reviver as primeiras experiências do ser humano com a linguagem, 

explorando suas possibilidades expressivas (AGUIAR; CECCANTINI, 2012, 

p. 07). 

 

Podemos dizer que esse aspecto está fortemente presente na poesia de Vinícius de 

Moraes, pois a mkusicalidade é uma das principais características dos seus poemas, obtida 

através de suas rimas e ritmo, que são alguns dos recursos inerentes da linguagem poética.  

A leitura na sala de aula é uma atividade que implica na realidade cultural brasileira, 

principalmente a leitura de literatura infantil e juvenil, pois essa prática é de suma importância 

para a formação de leitores conscientes, críticos e reflexivos, ou seja, contribuindo para que 

tenham sociabilidade e autonomia. De acordo com Lajolo (2000): “[...] lê-se para entender o 

mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e 

de vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e deve começa na 

escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela” (LAJOLO, 2000, p. 07). 

É importante ressaltar que a leitura literária ensina por si só, o professor não deve usar 

o texto como pretexto para ensinar e doutrinar as crianças. Como sabemos, muitos alunos não 

gostam de ler ou sentem preguiça, mas para que isso não aconteça o professor deve incentivar 

o hábito da leitura, apresentando histórias condizentes com a realidade das crianças, pois a 

prática da leitura está cada vez mais pobre e restrita. Desse modo, tanto o professor como os 

pais devem procurar textos que façam parte da realidade das crianças, e que elas gostem, pois, 

o texto deve dá um sentido de mundo para que o “pequeno” leitor se identifique com a leitura. 

Conforme as concepções de Lajolo (2000), o texto literário deve ser visto como uma fonte de 

prazer e de sabedoria, pois ao mesmo tempo em que ele ensina também diverte; e a leitura não 
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deve esgotar seu poder de sedução nos estreitos círculos da escola, mas deve fazer parte do 

cotidiano de crianças e jovens.  

A leitura é de fundamental importância em todas as horas, visto que ela não é só uma 

prática escolar, pois está presente em todos os lugares, principalmente na sala de aula, 

desenvolvendo no leitor a capacidade de questionar a realidade. Nesse sentido, através da leitura 

do texto literário as crianças passam a refletir e a compreender melhor seus sentimentos, 

desenvolvendo a capacidade de interpretar e entender o mundo. Isso acontece mediante a 

interação entre professor e alunos, pois: “[...] a literatura pode ser, para a criança, um aspecto 

para a expansão do seu ser [...] ampliando o universo mágico, transreal da criança para que esta 

se torne um adulto mais criativo, integrado e feliz.” (CAVALCANTI, 2002, p. 39). É 

interessante que após a leitura o professor realize uma rodinha de conversa sobre a história lida, 

pois garante: “[...] a troca entre as crianças, de forma a que possam comunicar-se e expressar-

se, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de sentir, em um ambiente acolhedor e que 

propicie a confiança e a autoestima.” (BRASIL, 1998, p. 31). Dessa forma, cabe ao professor 

proporcionar momentos de conversa e brincadeiras em que as crianças possam compartilhar 

seus conhecimentos prévios.  

Deve-se trabalhar a literatura na sala de aula de forma a proporcionar às crianças um 

contato efetivo com o universo da criatividade, brincadeira e fantasia, por meio dos diferentes 

gêneros textuais: contos, poesia, lendas etc., inserindo-as em uma atmosfera prazerosa e 

significativa, estimulando o gosto pela literatura, desenvolvendo a imaginação, a curiosidade, 

o interesse, a criatividade e a linguagem oral e escrita das crianças. Para isso, cabe ao professor 

possibilitar às crianças momentos para que elas possam comunicar suas ideias, pensamentos e 

intenções de diversas naturezas, influenciando as outras crianças e estabelecendo relações 

interpessoais. 

Desse modo, a literatura infantil serve como agente de formação da consciência de 

mundo dos alunos, conforme o entendimento de Coelho (2000, p. 27), ao afirmar que: “A 

literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que 

representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o 

imaginário e o real, os ideais e sua possível realização...”, expressando as experiências 

humanas, ou seja, não é apenas um instrumento de emoção e prazer, mas que atua na formação 

da mentalidade da criança e faz com que esta reflita sobre diferentes valores presentes na 

sociedade.  

O professor pode fazer com que os alunos se aproximem do hábito da leitura, por meio 

da brincadeira e da música, oportunizando uma aprendizagem mútua. É importante ressaltar 



 

 

P
ág

in
a7

9
4

 

que é necessário que o professor também seja um bom leitor, precisa envolver-se com o que lê 

para iniciar as crianças no universo da literatura, para tanto, a leitura não deve acontecer de 

forma alienada e consumista. Os textos e os tipos de atividades escolhidas pelo professor são 

de suma importância, pois é por meio dos textos que vai ser conduzido o leitor, para que saibam, 

a partir da leitura, construir sentidos, desenvolvendo o potencial crítico, ou seja, fazendo com 

que os alunos sejam capazes de questionar o mundo. Para tanto, o professor não deve ser apenas 

um mediador do conhecimento, mas um leitor formador de novos leitores.  

Sabemos que o gênero poesia é pouco explorado em sala de aula de educação infantil. 

Conforme as palavras de Pinheiro (2007, p. 13-14): “[...] a ausência da poesia na sala de aula é 

uma constante.”, pois existem muitas dificuldades em levar a poesia para sala de aula, já que 

muitos professores não têm claras as funções sociais desse tipo de texto, ou seja, o 

desconhecimento desses profissionais acerca de textos que refletem sobre o gênero poesia e o 

ensino é assustador. De acordo com Pinheiro (2007), existem problemas graves em relação ao 

trato com esse gênero literário, pois normalmente os professores dos anos iniciais dão 

prioridade ao trabalho com textos em prosa, deixando a poesia em segundo plano.  

É de suma importância trabalhar a poesia na sala de aula, mas essa prática não deve ser 

de qualquer forma. Devemos saber qual o poema adequado para ser trabalhado em determinada 

turma, e não podemos cair no moralismo, ou seja, o poema não deve servir de pretexto 

moralizante, mas que dê prazer, ampliando a consciência e a sensibilidade dos alunos. O 

trabalho com a poesia deve conduzir as crianças ao mundo da fantasia, desenvolvendo o hábito 

de leitura. Para tanto, é necessário que o professor também tenha uma experiência significativa 

no que diz respeito à leitura de textos poéticos, já que esse tipo de texto carece de mais cuidado 

que o texto em prosa. Dessa forma, é interessante que o professor crie um ambiente adequado, 

que favoreça o interesse e o gosto pela poesia. Conforme as palavras de Pinheiro (2007): 

 

Ir ao pátio da escola para ler uma pequena antologia, pôr uma música de fundo 

enquanto se lê, são procedimentos que ajudam na conquista do leitor. São, 

portanto, condições que, se dispensadas, poderão debilitar uma experiência 

que poderia ser mais rica, mais significativa. Improvisar um mural onde os 

alunos, durante uma semana, um mês, ou o ano todo colocam os versos de que 

mais gostam: incentivá-los a recitarem livremente poemas que conhecem – de 

qualquer época ou autor – são procedimentos que vão criando um ambiente 

(físico e psicológico) em que a poesia começa a ser vivenciada, em que o 

prazer de lê-la passa a tomar forma (PINHEIRO, 2007, p. 28). 

 

São pequenas atitudes que mudam a forma das crianças enxergarem a poesia na escola, 

buscando o envolvimento e o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Outro exemplo de 
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prática simples é o uso constante da biblioteca da escola, para que as crianças tenham um melhor 

contato com os livros, e que em sala de aula exista uma efetiva leitura de poesias, envolvendo 

os leitores em atividades variadas.  

 

3 A MAGIA DA POESIA DE VINÍCIUS DE MORAES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A sociedade atual está cada vez mais se transformando, e essas transformações são 

fatores determinantes para a exigência de novas atribuições nas instituições escolares, 

provocando uma mudança na função social da escola, visto que hoje ela não pode ser vista 

como uma transmissora de conhecimento, mas, como responsável por preparar os alunos para 

inserir-se na sociedade, e, assim, poderem atuar criticamente.  

O estágio supervisionado possibilita aos profissionais docentes perceber como acontece 

na prática o processo de ensino-aprendizagem, para que possa refletir e consequentemente tirar 

suas próprias conclusões sobre os fatos observados. O estágio supervisionado pode dar subsídio 

de forma direta no processo de formação dos professores visto que é dele, que o futuro 

profissional vive a ocasião oportuna de interação com a sua área de atuação, consequentemente 

ele pode refletir sobre a sua prática, buscando assim, melhorias em relação ao processo ensino-

aprendizagem. Nessa ótica, o estágio supervisionado é de suma importância durante toda a 

formação profissional como futuros professores, pois é por meio desse que o docente vai poder 

observar como é a realidade e relacioná-lo com todas as teorias vistas durante a graduação, 

promovendo o contato direto com a prática. 

Tardif (2002, p. 54) revela que: “[...] os saberes experienciais não são saberes como os 

demais; são, ao contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, ‘polidos’ e 

submetidos às certezas construídas na prática e na experiência”. Ou seja, é através da prática 

que vai sendo aprimorada a metodologia de cada professor, a teoria não é suficiente para uma 

boa formação, o educador através de suas experiências vai desenvolvendo cada vez mais o seu 

conhecimento, e melhorando a metodologia utilizada na sala de aula. Dessa forma, podemos 

afirmar que o estágio supervisionado é o eixo central na formação do professor, pois é através 

dele que o acadêmico vai desenvolver conhecimentos através da prática reflexiva, que são 

essenciais para a construção da identidade e dos saberes do cotidiano. Para tanto, torna-se 

indispensável que o professor seja um pesquisador, buscando se aperfeiçoar a cada dia mais, 

consciente das diferenças dos alunos, refletindo sobre a própria prática.  

O estágio supervisionado em educação infantil foi desenvolvido na escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Antônio Gomes, localizada em Catolé do Rocha - PB. As 
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atividades de observação tiveram início em 09 (nove) e término em 13 de abril de 2018, 

focalizada na observação do cotidiano da sala de aula da educação infantil (pré I). Nesse 

momento, tivemos a oportunidade de observar a caracterização da escola, investigando o 

contexto e o acompanhamento didático-pedagógico no exercício das atividades, nos 

proporcionando uma visão geral do fazer pedagógico, e com isso pudemos desenvolver o 

projeto de intervenção.  

O momento da observação nos ajudou a conhecer a realidade da escola, proporcionando 

um conhecimento prévio acerca da metodologia da professora. Verificamos que o referido 

espaço tem poucos mobiliários, apenas dois armários, as carteiras das crianças são arrumadas 

em forma de círculo, deixando mais espaço para os momentos de contação de histórias e 

rodinhas de conversa. As atividades produzidas pelas crianças ficavam em um varal à altura 

delas, mas os demais materiais fixados na parede da sala tais como: números, alfabeto e 

cartazes, etc., estavam fixados fora do acesso das crianças. Verificamos que não tem um 

cantinho da leitura, existe apenas um cartaz com o nome cantinho da leitura fixado na parede 

próximo ao ventilador, ou seja, muito alto para as crianças, e os livros paradidáticos encontram-

se em uma mesinha, nada atrativo para os “pequenos” leitores, pois, de acordo com Parreiras 

(2012, p. 195): “A forma como o livro está oferecido é fundamental para a consolidação de seu 

encontro com a criança. É importante reiterar que o livro deve ser visto, estar acessível e ser 

cuidado por crianças e educadores”. Dessa forma, os livros devem ser expostos no cantinho da 

leitura, e esse espaço deve ser organizado de forma a fazer com que as crianças se sintam à 

vontade, pois mesmo elas não sabendo ler ainda, o aspecto visual vai chamar a atenção, 

despertando o interesse pela leitura.   

Após a realização de todas as atividades de observação na sala de aula do Pré I, 

elaboramos um projeto de intervenção, intitulado: “Era uma casa muito engraçada... a magia da 

poesia de Vinícius de Moraes na Educação Infantil”. O nosso objetivo com o projeto foi 

estimular nas crianças o prazer por aprender brincando e o gosto pela poesia, desenvolvendo a 

imaginação, curiosidade, interesse e a criatividade, bem como a afetividade e a valorização da 

família. A intervenção na sala de aula teve início em 07 (sete) ao dia 14 de maio de 2018, 

durante o período da manhã, e a culminância do projeto se deu no dia 15 durante o evento 

“Leitura na Praça”, realizado pela Secretária Municipal de Educação.  

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar às crianças um contato 

efetivo com o universo da criatividade, brincadeira e fantasia por meio da poesia infantil, 

inserindo-as em uma atmosfera prazerosa e significativa, podendo ser caracterizado como um 

momento de conscientização da função e responsabilidade de um professor de educação 
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infantil.  Os poemas de Vinícius de Moraes são relevantes para trabalhar com esse universo da 

fantasia, da brincadeira, da música e da criatividade, pois dizem respeito ao mundo da criança, 

focalizando animais, brincadeiras e a música. 

 

Desde 1960, os poemas infantis de Vinícius de Moraes circulam em 

antologias, mas só em 1970 eles são reunidos no livro A arca de Noé, 

provavelmente o mais conhecido livro de poesia infantil, no Brasil, na segunda 

metade do século XX. Sua popularidade decorre do jogo sonoro, da 

perspectiva infantil assumida pela voz poética, do humor, do aproveitamento 

de recursos da poesia oral como a quadra, a redondilha e a rima nos versos 

pares, do tratamento de temas de animais, ao agrado da criança. Outra razão 

para sua popularidade é o fato de os poemas terem sido musicados por 

importantes compositores brasileiros, como Tom Jobim, e gravados em dois 

discos lançados em 1982 (AGUIAR; CECCANTINI, 2012, p. 18). 

 

A utilização da poesia é de suma importância, pois auxilia no processo de formação de 

leitores, já que ela é uma forma de manifestação cultural, linguística, verbal e, essencialmente 

social, com a intenção de expressar aquilo que há de mais subjetivo e metafórico. Logo, a poesia 

está diretamente relacionada à formação de cidadãos conscientes do seu papel social. No 

entanto, é importante que a leitura não seja imposta, para que não se torne uma atividade 

monótona, e nem seja vista como um castigo, pois vai afastar a criança da leitura, ou seja, a 

escola e os professores têm um papel crucial no incentivo à leitura. Com isso, o professor deve 

procurar desenvolver atividades mais práticas e lúdicas, leitura de poemas em voz alta, 

realização de peças de teatro etc., para que a criança tome gosto pela leitura, oferecendo 

conhecimento de mundo, e construindo significados por meio das experiências vividas.  

As atividades desenvolvidas durante a intervenção versaram sobre leitura do poema “A 

casa” de Vinícius de Moraes, cantar, rodinha de conversa, exibição e apreciação de vídeos, 

pintura, brincadeiras, jogos, recorte e colagem, apresentação do musical “A casa” através da 

música e as partes da casa, em que os alunos iam tirando as partes da casa conforme a música. 

Essas atividades foram trabalhadas de forma prazerosa, criando momentos de fantasia e 

encantamento, contribuindo para ampliação da criatividade, o interesse e a participação das 

crianças durante as aulas.  

No decorrer da intervenção, todas as aulas foram iniciadas com uma rodinha de 

conversa, momento de suma importância, pois garante: “[...] a troca entre as crianças, de forma 

a que possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus modos de agir, de pensar e de 

sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança e a auto-estima.” (BRASIL, 1998, 

p. 31). Após a rodinha de conversa, cantávamos algumas músicas, mas com a mesma temática 

“casa”, principalmente a música “Casinha” que eles não conheciam, mas que gostaram muito, 
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principalmente de fazer os gestos. É importante ressaltar que o trabalho com a música é muito 

significativo, pois ajuda a fortalecer o vínculo afetivo entre as crianças e a professora, 

despertando o prazer e o interesse na assimilação do aprendizado, conforme podemos verificar 

por meio do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:  

 

É muito importante brincar, dançar e cantar com as crianças, levando em conta 

suas necessidades de contato corporal e vínculos afetivos. Deve-se cuidar para 

que os jogos e brinquedos não estimulem a imitação gestual mecânica e 

estereotipada que, muitas vezes, se apresenta como modelo às crianças 

(BRASIL, 1998, p. 59). 

 

Dessa forma, a música como uma ferramenta pedagógica deve ser sempre estimulada, 

pois é parte integrante da proposta curricular, sendo capaz de expressar e comunicar sensações, 

sentimentos e pensamentos, auxiliando em diversas atividades pedagógicas.  

No primeiro dia de intervenção, após o momento de acolhida com as músicas, foi feita 

a leitura expressiva do poema “A casa” de Vinícius de Moraes, que foi fixado na sala dentro de 

uma casa grande feita de papelão. Em seguida uma rodinha de conversa, com as crianças, sobre 

o poema, momento em que conversamos sobre o poema, e as criança destacaram que gostam 

de ouvir poemas, e que a casa da qual o poema fala é diferente do que é a nossa casa, que ela 

pode ser considerada engraçada porque não tem chão, não tem parede etc.  

É importante ressaltar que outros poemas foram lidos durante a intervenção, verificamos 

que após o intervalo as crianças ficavam muito agitadas e para fazer com que elas se acalmem 

foi feita a leitura do poema “Vaca amarela” de Sérgio Caparelli, não chamamos as crianças para 

escutar o poema, mas para brincar de “Vaca amarela”, e elas adoraram, ficavam mais calmas, 

e todos os dias passaram a pedir para brincar de “Vaca amarela”. Uma série de atividades 

envolvendo o poema “A casa” de Vinícius de Moraes, foram realizadas, atividades para 

completar a casa, ou seja, desenhar as partes que estavam faltando, pintura envolvendo não só 

as partes da casa, mas a vogal “A” presente no título do poema.  

Outra música que marcou muito foi “Meu coração é uma casinha” da cantora Aline 

Barros. Verificamos que as crianças adoraram, pois não se contentaram em cantar apenas uma 

vez cada música queriam repetir, e a vontade delas foi feita. E quando as crianças foram 

indagadas acerca de outras músicas que elas conheciam e que tinham como tema “casa” elas 

falaram a música “Para entrar na casa do Zé”, então, fizemos um quadrado no centro da sala 

com fita adesiva para representar a casa do Zé, em seguida cantamos e dançamos, fazendo tudo 

que fala a música, e foi um momento muito divertido as crianças pediram bis.  
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No segundo dia, conversamos com as crianças acerca das moradias, indagando se todas 

as pessoas vivem em casas, e se existem outros tipos de moradias, em seguida comentamos 

acerca dos diferentes tipos de casas, fazendo com que elas conhecessem os diferentes tipos de 

moradias. Primeiro foi exibida a música “A casa”, e com auxílio de palitos de picolé as crianças 

iam fazendo tudo que a música falava. Dessa forma, o trabalho com a música e a poesia pode 

caminhar junto, pois, de acordo com Parreiras (2012, p. 158-159): “[...] a música é uma 

linguagem dos sentimentos, é a arte de combinar os sons. [...]. A poesia é a arte de combinar as 

palavras e os sons”, ou seja, os poemas são carregados de musicalidade, se aproximando da 

música pela sonoridade.  

Observamos que após o lanche, quando era a hora de brincar as crianças não se 

interessavam muitos pelos brinquedos que tinha na sala de aula, então levamos uma amarelinha 

para elas brincarem e ao mesmo tempo aprenderem as cores, pudemos verificar que as crianças 

não sabiam brincar de amarelinha, elas falaram que nunca tinham feito isso, então, primeiro 

tivemos que mostrar como se brinca. Entendemos que a brincadeira deve estar sempre presente 

na educação infantil, pois contribui para o desenvolvimento físico, social, cultural, afetivo e 

cognitivo das crianças, correspondendo a uma aprendizagem prazerosa.  

No terceiro dia, continuamos com o tema diferentes tipos de casas e as crianças 

conheceram a história “Os três porquinhos”, contada de uma forma diferente da que elas eram 

acostumadas a escutarem, já que a história não foi lida, mas contada com o auxílio de um 

avental, com os personagens e as casas confeccionas. Em seguida realizamos uma rodinha de 

conversa, indagando e chamando a atenção das crianças para os materiais utilizados na 

construção das casas dos porquinhos, com objetivo de fazer com que as crianças conhecessem 

os diferentes tipos de casas. Foram realizadas atividades de colagem dos materiais (palha, 

palitos de picolé e tijolos de EVA) nos moldes de casinhas, as crianças foram divididas em 

grupos e cada grupo confeccionou um tipo de casa. Depois as crianças puderam brincar com o 

Jogo da memória com os tipos de casas, os personagens e outros elementos da história “Os três 

porquinhos”. Em seguida para trabalhar com o tema a família, conversamos acerca da 

importância da família e as crianças colaram gravuras já cortadas em uma árvore genealógica.   

No quarto dia, iniciamos a aula com a exibição de vídeo do musical “A casa” de Vinícius 

de Moraes, para retomar ao poema, e conversar sobre o formato da casa, momento em que as 

crianças realizaram o ensaio. Em seguida foi feita a apresentação das formas geométricas por 

meio da exibição do vídeo “A história do quadradinho” que explica o assunto por meio de 

objetos utilizados no nosso dia a dia. As crianças realizaram uma atividade de colagem dos 

moldes das figuras geométricas simples para formar uma casinha, depois brincaram com o 
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tapete das formas geométricas. Esse momento foi muito importante, pois o brincar na educação 

infantil corresponde a uma aprendizagem de forma agradável. Os jogos e as brincadeiras, em 

sala de aula, são essenciais para o desenvolvimento da criança, ou seja, uma ferramenta 

relevante que o professor deve utilizar para ampliar o cognitivo das crianças.  

No último dia, foram realizadas atividades que ofereceram momentos lúdicos. É 

importante ressaltar que o trabalho com o lúdico é indispensável para o desenvolvimento 

integral da criança, tornando a aprendizagem prazerosa, já que a brincadeira é inerente à própria 

criança.  Retomamos ao poema com a música “A casa”. Em seguida as crianças realizaram 

atividades de dobradura, para formar uma casinha em folhas coloridas. Realizamos um Bingo 

estourado, para revisar tudo que foi visto durante a semana. Verificamos que as crianças 

gostaram, pois nunca tinham marcado um bingo e também porque gostaram de estourar os 

balões fixados no quadro da sala, com muita curiosidade de saber o que tinha dentro do balão. 

Em seguida realizamos a apresentação do musical “A casa”, utilizando as partes da casa já 

confeccionadas (último ensaio). A culminância do projeto se deu durante o evento “Leitura na 

praça”, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Catolé do Rocha - PB, com a 

exposição, no estande, de algumas atividades realizadas pelas crianças do Pré I, durante o 

estágio em Educação Infantil, e com a apresentação do musical “A casa” realizada pelas 

crianças.  

Ao final dessa experiência, podemos verificar o quanto é prazeroso trabalhar com a 

poesia na sala de aula, foram momentos relevantes para estimular nas crianças o prazer por 

aprender brincando e o gosto pela poesia, pois buscou motivá-las para outras leituras, 

contribuindo para a ampliação da visão de mundo, exercitando a fantasia e a imaginação. As 

atividades foram trabalhadas de forma prazerosa, criando momentos de fantasia e 

encantamento. Enfim, pudemos verificar que a realização do projeto proporcionou às crianças 

um contato efetivo com o universo da brincadeira e fantasias por meio da poesia infantil, 

inserindo-as em uma atmosfera prazerosa e significativa. Dessa forma, podemos afirmar que 

atingimos o nosso propósito, que foi estimular nas crianças o prazer pela poesia infantil.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Estágio supervisionado é muito mais que o cumprimento de exigências acadêmicas, 

pois o mesmo provoca uma interação entre: Universidade, escola e comunidade. Nessa ótica, é 

relevante ressaltar que é a partir do estágio que o discente vai refletir  sobre o ofício de 
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professor, visto que irá vivenciar e refletir acerca das problemáticas existentes na educação, 

fazendo assim uma reflexão crítica sobre a relação ensino-aprendizagem, teoria e prática.  

O estágio supervisionado em Educação Infantil proporcionou uma reflexão em torno do 

papel do professor, além de ter contribuído significativamente para a nossa formação 

profissional, e, sobretudo, para a postura crítica-reflexiva acerca da importância de se trabalhar 

com a poesia na sala de aula, com crianças, de forma lúdica, pois o poema é carregado de 

sensações e emoções, e pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

possibilita à criança imaginar, criar e recriar seu próprio universo. 

Com isso, o projeto desenvolvido pode ser considerado uma experiência de suma 

importância por inserir a poesia na sala de aula de educação infantil. As atividades realizadas, 

durante a intervenção, atenderam aos objetivos propostos no projeto, pois a forma como ele foi 

colocado em prática estimulou nas crianças o prazer por aprender brincando e o gosto pela 

poesia, desenvolvendo a imaginação, curiosidade, interesse e a criatividade.  

Portanto, o estágio amplia o conhecimento do estagiário na compreensão e análise 

crítica do fazer pedagógico na educação infantil. E, que o contato da criança com a literatura 

infantil é de suma importância para a formação, pois enriquece a fantasia e a imaginação dos 

“pequenos” leitores, principalmente a poesia de Vinícius de Moraes, ao possibilitar o 

desenvolvimento de atividades prazerosas, divertidas, abordando assuntos que contribuem para 

a formação social das crianças.   
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A LITERATURA NA SALA DE AULA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA VIVÊNCIA 

COM O POEMA O GATO DE VINÍCIUS DE MORAES 
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Ana Paula Lima Carneiro 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
A presente pesquisa aborda a relevância do trabalho com a literatura, mais especificamente da poesia, 

na educação infantil, discutindo acerca de como a utilização da poesia na sala de aula pode desenvolver 

na criança a oralidade e o conhecimento de mundo. Além disso, objetiva relatar a experiência do estágio 

supervisionado, destacando a importância para a formação dos docentes, verificando ainda a relevância 

da poesia de Vinícius de Moraes na sala de aula. A pesquisa se deu a partir de um material já existente, 

que são as vivências durante o estágio supervisionado na educação infantil, fazendo uma relação com a 

teoria. Para tanto, tomamos como base as concepções dos seguintes autores: Brito (2003), Cademartori 

(2010), Candido (1972), Carvalho (2003), Pinheiro (2007), Travaglia (2006), Zilberman (2003; 2005), 

dentre outros. A partir da realização da pesquisa, foi possível inferir que o estágio supervisionado, na 

educação infantil, é uma etapa de suma importância para a formação dos futuros professores; que o 

trabalho com a literatura infantil, em especial a poesia de Vinícius de Moraes, enriquece a imaginação 

e a atenção das crianças em sala de aula, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo dos “pequenos” 

leitores. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Literatura. Poesia. Experiência do estágio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa aborda a importância da poesia na educação infantil, destacando 

como e por que trabalhar a poesia na sala de aula, ou seja, como o professor, mediador do 

conhecimento, pode utilizar a poesia para o desenvolvimento da oralidade, escrita e leitura das 

crianças.  

Este estudo teve como objetivo geral: refletir sobre a importância da literatura, mais 

especificamente da poesia, na educação infantil; e como objetivos específicos: compreender as 

várias possibilidades dos métodos de utilização da poesia; discutir acerca de como a utilização 

desse gênero pode desenvolver na criança a oralidade e o conhecimento de mundo; relatar 

experiência do estágio supervisionado, destacando a sua importância para a formação de 

professores; além de destacar a relevância do trabalho com a poesia de Vinícius de Moraes na 

sala de aula da educação infantil.  

A pesquisa que ora delineamos, justifica-se pela possibilidade de realizarmos um estudo 

aprofundado no que diz respeito ao universo poético de Vinícius de Moraes, especificamente o 
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trabalho com o poema “O Gato” presente no livro Arca de Noé.  A escolha do referido tema 

para estudo se deu devido às observações durante o período do estágio supervisionado na 

educação infantil, no qual foi constatado que a leitura de poemas é pouco praticada e, muitas 

vezes, é substituída, facilmente, pelos novos veículos de mídia existentes, ou seja, pelas 

inovações tecnológicas. É importante ressaltar que é significativo o trabalho com a poesia na 

sala de aula, sobretudo com poemas musicados, pois, por meio deles conseguimos despertar o 

gosto pela leitura, desenvolvendo a oralidade. Todavia, esse trabalho deve ser feito de forma 

lúdica, explorando o universo da fantasia e das brincadeiras.  

Nesse sentido, a realização desta pesquisa se deu a partir de um material já existente, 

que são as vivências durante o estágio supervisionado na educação infantil. No entanto, fizemos 

uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo e analítico, tomando como base alguns teóricos 

que abordam a importância da literatura e da poesia na educação infantil, discutindo sobre a 

contribuição do estágio para a formação do professor. 

Esta pesquisa se encontra dividida em duas partes. No primeiro momento, abordamos a 

literatura infantil, destacando a importância da poesia na sala de aula. Na segunda parte, 

abordamos as vivências do estágio, fazendo uma reflexão sobre o estágio supervisionado para 

a formação docente. Em seguida, fizemos uma reflexão sobre as experiências vivenciadas na 

sala de aula da educação infantil (Pré II), com o poema “O Gato”, de Vinícius de Moraes. 

 

2 LITERATURA INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DA POESIA NA SALA DE AULA  

 

A literatura está presente desde o início dos tempos, visto que as pessoas sempre se 

utilizavam da contação de histórias para transmitir ensinamentos a seus sucessores. Hoje em 

dia não deixa de ser diferente, pois cada vez mais a literatura está presente em nossas vidas, 

abordando diversas temáticas e consequentemente, fazendo com que possamos trabalhar em 

sala de aulas com diversos temas. No entanto, conforme podemos observar nas palavras de 

Cunha (1991):  

 

A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa a 

delinear-se no início do século XVIII, quando a criança passa a ser 

considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e características 

próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma 

educação especial, que a preparasse para a vida adulta (CUNHA, 1991, p. 22). 

 

É importante ressaltar que a literatura infantil teve início, no Brasil, com obras 

pedagógicas, transmitindo valores, possibilitando dar instruções na formação do caráter das 
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crianças. Em um momento em que as crianças passaram a ser mais visíveis, visto que elas eram 

vistas como adultos em miniatura. Conforme podemos verificar nas palavras de Zilberman 

(2005, p. 24), a literatura infantil, surge tardiamente no Brasil: “[...] a história da literatura 

brasileira para a infância só começou tardiamente, nos arredores da proclamação da República, 

quando o país passava por inúmeras transformações”. Perante mudanças, se fez necessário uma 

reflexão a respeito de uma literatura que satisfizesse os anseios do público infantil, visto que 

havia uma necessidade de se pensar em uma literatura no intuito de atender a demanda da nova 

faixa etária. Assim, segundo a referida autora, é no final do século XIX, no Brasil, que surgem 

os primeiros livros escritos para crianças e publicados por brasileiros.  

A partir desses fatores é que se pode pensar o lugar que a literatura infantil ocupa hoje 

no Brasil, visto que existe uma preocupação da comunidade escolar em formar gerações capazes 

de pensamentos críticos. A literatura infantil é de suma importância, pois possibilita as 

condições favoráveis para a formação dos “pequenos” leitores, ao ter contato oralmente, 

contribuindo para a formação de leitores mais reflexivos. De acordo com as concepções de 

Cademartori (2010), no texto literário, destinado ao público infantil, podemos atribuir à criança 

vários espaços, contribuindo no entender de diferentes aspectos de sua formação. 

Conforme as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação Básica 

(1997), o leitor constrói e não apenas recebe um significado global para o texto, pois ele procura 

pistas formais, formula e reformula hipóteses, aceita ou rejeita conclusões, e, 

consequentemente, usa estratégias baseadas no seu conhecimento linguístico, na sua vivência 

sociocultural e no seu conhecimento de mundo.  Em outras palavras, a literatura infantil deve 

estar inserida no contexto de ensino-aprendizagem das crianças, com o intuito de incentivá-las 

a adquirir o hábito da leitura, despertando a imaginação e a criatividade. 

Notadamente, a literatura infantil vem ganhando mais espaço com o passar do tempo, 

apresentando livros com poemas que estimulam nas crianças o prazer de aprender por meio da 

musicalidade da arte poética, e isso proporciona o contato com o mundo encantado das 

brincadeiras, inventividade, criação e magia, possibilitando um trabalho agradável, e 

consequentemente favorece o desenvolvimento cognitivo das crianças. De acordo com Pinheiro 

(2007), os poemas musicados podem ser úteis para um trabalho prazeroso em sala de aula, pois 

a música é um recurso para a apreciação da literatura, possibilitando a realização de 

experiências significativas.   

Tanto na poesia, quanto na música, estão presentes elementos que são capazes de, a 

partir da letra, produzir emoções. Os poemas de Vinícius de Moraes, especialmente os presentes 

no livro A Arca de Noé, possibilitam introduzir as crianças nesse mundo da música e da fantasia. 
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Sabemos que desde cedo as crianças têm contato com a poesia e a música, seja em brincadeiras 

de rodas, em cantigas de ninar etc. Segundo Brito (2003):  

 

A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a 

forma de movimentos vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da 

vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, ambientes, 

paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos traduzem sua 

presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste planeta (BRITO, 2003, 

p. 17). 

 

Nesse sentido, a música é como um complemento da educação, pois leva a criança a 

pensar e movimentar-se. A musicalidade é uma ferramenta bastante utilizada na educação 

infantil, sendo muitas vezes um fio condutor, auxiliando na coordenação motora, visto que 

através da mesma praticamos movimentos corporais por meio dos sons, ajuda na assimilação 

do conteúdo em sala de aula, além de exercitar a escuta, a memória e a atenção das crianças.  

No entanto, sabemos que a poesia na escola está cada vez mais esquecida, um dos 

gêneros mais distantes da sala de aula, necessitando de formas de aproximação entre a referida 

produção literária e o público infantil. Com isso, é importante ressaltar que esse tipo literatura 

é uma abertura para formação de novas mentalidades, conforme as palavras de Coelho (1991): 

 

[...] a formação de uma nova mentalidade, além de ser um instrumento de 

emoções, diversão ou prazer, desempenhada pelas histórias, mitos, lendas, 

poemas, contos, teatro, etc., criadas pela imaginação poética, ao nível da 

mente infantil, que objetiva a educação integral da criança, propiciando-lhe a 

educação humanística e ajudando-a na formação de seu próprio estilo 

(COELHO, 1991, p. 05). 

 

A literatura, em especial a poesia, proporciona tudo isso, pois é através da 

intencionalidade do professor no ato da leitura, do movimento do corpo, da palavra vocalizada, 

que faz com que a criança saboreie o sentido, ritmo e o despertar à imaginação. A poesia é um 

gênero estimulante para a infância, ao contrário do que muitos imaginam “poemas não são 

difíceis para as crianças”, visto que elas brincam com palavras e seus significados. De acordo 

com Cademartori (2010): 

 

A criança que costuma ler, que gosta de livros de histórias ou de poesia, 

geralmente escreve melhor e dispõe de um repertório mais amplo de 

informações, sim. Mas essa não é a principal função que a literatura cumpre 

junto a seu leitor. Mesmo sem precisar discorrer sobre a função da literatura, 

sabemos que é o fato de ela propiciar determinadas experiências com a 

linguagem e com os sentidos – no espaço de liberdade que só a leitura 
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possibilita, e que instituição nenhuma consegue oferecer – que a torna 

importante para uma criança (CADEMARTORI, 2010, p. 09). 

 

Ler e ouvir poemas têm uma função essencial no processo de ensino-aprendizagem das 

crianças, podendo ampliar e avançar em seu processo educativo, porque a poesia conversa com 

elas por meio de uma linguagem que, por vezes, se assemelha à brincadeira e aos espaços de 

descoberta tão desejados pelos “pequenos” leitores. Trabalhar com literatura, e principalmente 

com poemas musicados, possibilita desenvolver na criança a oralidade, contribuindo para elas 

perceberem a importância do referido gênero e da música na vida de cada uma delas. Além 

disso, cria situações de interesse tanto individual quanto coletivo, ressaltando as artes visuais, 

o movimento, o conhecimento de mundo, de si e do outro e a importância da linguagem oral.  

A poesia dialoga com o campo de experiência da criança sem antecipar a escolarização 

ou qualquer tentativa de doutrinar e moralizar, além de explorar o universo da fantasia, das 

brincadeiras, e do faz de conta. É importante trabalhar com a poesia desde a infância, pois 

através dela é possível desenvolver a concepção da linguagem, favorecendo o desenvolvimento 

da atenção, raciocínio e imaginação. Carvalho (2003) acrescenta que: “[...] o ensino absorvido 

de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso do 

desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor 

a ato transformador em ludicidade, denotando-se, portanto em jogo” (CARVALHO, 2003, p. 

28). 

Nesse sentido, é por meio da literatura que a criança desenvolve a imaginação, do meio 

físico e social, construindo seu pensamento, além de adquirir novos conhecimentos de forma 

lúdica. Conforme as concepções de Candido (1972, p. 85): “A literatura não corrompe nem 

edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o 

mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver”. A literatura, em especial a poesia, 

contribui para que as crianças possam refletir acerca de situações e vivências, ou seja, faz com 

que o “pequeno” leitor seja capaz de viajar no mundo da imaginação, aprendendo brincando.  

 

3 BRINCANDO COM O POEMA “O GATO”, DE VINÍCIUS DE MORAES  

 

O estágio supervisionado proporciona uma reflexão em torno da docência, contribuindo 

de forma relevante para a formação profissional e, sobretudo, para a postura crítica reflexiva 

acerca da prática docente. Corresponde a um momento em que o futuro profissional reflete 

acerca do fazer docente, observando o que deu certo e o que falhou, pois encontramos na teoria 
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o elemento básico para realização de uma ação docente significativa. Dessa forma, o estágio é 

o momento em que podemos vivenciar tal teoria em sala de aula, afim de que se possa 

desenvolver um trabalho que esteja realmente comprometido com uma aprendizagem 

significativa.  

É importante frisar que, ao cumprir os requisitos necessários para a concretização do 

estágio, o estagiário tem a oportunidade de confrontar a teoria dos bancos universitários com a 

prática dos bancos escolares, constituindo uma experiência enriquecedora para o futuro 

professor. É no período de estágio que o universitário tem a oportunidade de observar o 

cotidiano de uma sala de aula, pois segundo Zilberman (2003, p. 16): “[...] a sala de aula é um 

espaço privilegiado para desenvolvimento [...] por isso o educador deve adotar uma postura 

criativa que estimule o desenvolvimento integral da criança”. Experiência significativa para a 

vida acadêmica do estagiário, pois possibilita ao mesmo perceber como acontece na prática o 

processo de ensino-aprendizagem, refletindo sobre a futura profissão. 

O estágio nos proporcionou algumas reflexões sobre as experiências vivenciadas na 

Educação Infantil, durante o curso de pedagogia, ofertado pelo Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica - PARFOR, da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Campus IV, de Catolé do Rocha – PB. As atividades trabalhadas no decorrer da intervenção 

foram de grande importância para estimular nas crianças o prazer por aprender brincando e o 

gosto pelo universo da poesia, visto que buscamos motivá-las de diferentes formas. 

As atividades de observação ocorreram entre os dias 12 (doze) a 19 (dezenove) de abril 

de 2018 (dois mil e dezoito), na sala de aula de ensino infantil pré II, da Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamental Antônio Gomes, localizada em Catolé do Rocha – PB. Em todos 

os dias de observação, a professora iniciava a aula com a acolhida dos alunos, uma oração, uma 

música, depois contava uma história e trabalhava a interpretação da narrativa lida.  

No primeiro contato, as crianças se mostraram acolhedoras. A turma era composta de 

20 (vinte) discentes, sendo 13 (treze) meninas e 7 (sete) meninos, ou seja, havia uma diferença 

significativa entre o número de meninos e meninas. Quanto à organização da sala, verificamos 

que havia um espaço indicando o cantinho da leitura, no entanto, não tinha livros, tapetes nem 

brinquedos, ou seja, um ambiente nada estimulante para as crianças. Com relação à decoração 

como imagens, cartazes e alfabeto não estavam ao alcance dos alunos, ou seja, ficavam na parte 

superior das paredes da sala, apenas o varal de atividades que ficava à altura das crianças. Todos 

os dias a professora realizava uma rodinha de conversa para questionar como as crianças 

estavam e como tinha sido o final de semana etc., e depois ela contava alguma história, como 

também realizava a produção oral feita pelos alunos a respeito da história contada.  
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Após as observações, foi reservada uma semana para a elaboração do projeto de 

intervenção intitulado “Brincando com ‘O gato’, de Vinícius de Moraes na Educação Infantil”, 

que teve como objetivo oportunizar às crianças o acesso ao universo literário de Vinícius de 

Moraes, mobilizado pela poesia, música e dança, levando-as a constituírem uma relação 

diferenciada com linguagem, ampliando seu vocabulário. Sobre esse aspecto, Travaglia (2006, 

p. 23) afirma: “A linguagem é, pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa 

pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, sem uma data situação de comunicação 

e em um contexto sócio-histórico e ideológico.” Visto que, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1988), é através da linguagem que os homens e as mulheres se 

comunicam, ou seja, têm acesso às informações, expressam e defendem pontos de vista, 

partilhando e construindo visões de mundo.  

Dessa forma, conhecer o poema “O gato”, de Vinícius de Moraes, possibilitou 

desenvolver a oralidade, estimular o gosto pela literatura, estimular a imaginação, além de 

reforçar os conhecimentos de cores e formas geométricas, também oferecer aos alunos 

momentos lúdicos e brincadeiras, desenvolvendo o fazer artístico, explorando as quantidades, 

as vogais, os diversos tipos de linguagens como: plástica, corporal e musical, propositando 

favorecer e colaborar no desenvolvimento dos alunos, pois a atividade musical e as demais 

artes, unidas ao jogo recreativo, são uma base forte na educação infantil. Em relação a estes 

aspectos, Brito (2003), explica que: “[...] importa, prioritariamente, a criança, o sujeito da 

experiência, e não a música, como muitas situações de ensino musical consideram. A educação 

musical não deve visar à formação de possíveis músicos do amanhã, mas sim à formação 

integral das crianças de hoje” (BRITO, 2003, p. 46). 

Dessa forma, a musicalidade contribui para a formação do indivíduo, como um todo, 

lhe dando oportunidade de imergir em um imenso universo cultural, enriquecendo sua 

inteligência através da sensibilidade musical, trabalhando também a percepção através de 

brincadeiras, motricidade e consciência corporal. De acordo com Pinheiro (2007, p. 69), o 

poema musicado pode ser útil para um trabalho prazeroso em sala de aula, podendo se converter 

em recursos para apreciação da literatura. 

A intervenção na sala de aula teve início no dia 23 (vinte e três) de abril e término no 

dia 27 (vinte e sete) do referido mês de 2018 (dois mil e dezoito), no turno da manhã na sala de 

educação infantil (Pré II). A culminância do projeto se deu no dia 27 (vinte e sete), último dia 

de intervenção na referida escola. As atividades foram desenvolvidas em sala de aula de forma 

coletiva e individual com as crianças, de acordo com a rotina passada pela professora titular da 

turma. O projeto teve a duração de uma semana, e as aulas contemplaram as disciplinas de 
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língua portuguesa, matemática, artes, ciências, educação física, geografia e história, envolvendo 

as múltiplas linguagens.  

Inicialmente foi feita a leitura do poema “O gato”, de Vinícius de Moraes, do livro A 

Arca de Noé, e o levantamento dos conhecimentos prévios das crianças, estabelecendo um 

paralelo entre o conhecimento formal de maneira contextualizada, desafiando o aluno a pensar 

sobre o vivenciado, ouvindo o poema, vendo as imagens que ele evoca e sentindo as sensações. 

Trabalhamos o lúdico, sentimentos, sensações, emoções e principalmente a imaginário, o faz 

de conta, cantando o poema musicado “O gato”, trabalhando a interpretação de diferentes 

linguagens e ampliando o vocabulário oral.  

No primeiro momento, foi feita uma rodinha de conversa para explicar a respeito da 

presença de uma estagiária em sala de aula, nesse momento uma menina começou a chorar, 

pois não queria mudar de professora, mas a professora titular explicou que iria ficar na sala 

acompanhando e assim ficou tudo bem. Após a acolhida foi feita a oração da criança, a música 

do bom dia, em seguida as crianças cantaram a música “Não atire o pau no gato”. Em um 

segundo momento, foi realizada a leitura do poema “O gato” de Vinícius de Moraes, seguindo 

de uma rodinha de conversa sobre o poema. Em seguida foi exibida a música “O gato”, e foram 

realizadas algumas atividades de pintura, trabalhando as cores e a coordenação motora, depois 

indagamos às crianças acerca do animal de estimação que cada um tem e dos cuidados que 

devemos ter com esses animais, dentre eles o gato, em seguida pedimos para as crianças 

desenharem o animal de estimação que eles tinham ou que gostariam de ter. 

No segundo dia, seguimos a rotina das crianças, primeiro a acolhida, ou seja, o 

recebimento das crianças com a oração da criança, música do bom dia e a música “O gato” de 

Vinícius de Moraes, em seguido uma rodinha de conversa para retomar ao poema “O gato”. 

Trabalhamos com a brincadeira da amarelinha, atividades envolvendo quantidades, os números 

de 1 (um) a 5 (cinco), dando continuidade ao que a professora já vinha trabalhando. E para 

finalizar o dia, foi feita a brincadeira “Jogo da memória” com gatos de várias cores. Uma vez 

que entendemos ser de fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem 

trabalhar com jogos e brincadeiras, pois, segundo Freire (2005, p. 67): “Tudo no jogo aponta 

para o mundo interior do sujeito, invisível aos nossos olhos, e a tradução exterior dessa 

atividade, no plano da nossa razão, confunde-se com expressões de qualquer outra atividade.”.  

Com isso, entendermos melhor o fenômeno do brincar e percebemos a importância 

dessa atividade para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, e, consequentemente, 

para as instituições de educação infantil, visto que a aprendizagem estimula processos internos 

de desenvolvimento, criando zonas de desenvolvimento proximal. De acordo com Vigotski 
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(2006, p. 115): “[...] a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma correta 

organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental [...]”, ou seja, é 

um processo pelo qual as habilidades e os conhecimentos são adquiridos e modificados.  

No terceiro dia de intervenção, as crianças foram acolhidas, fizemos a oração da criança, 

música do bom dia e “O gato” de Vinícius de Moraes. Em seguida, foi realizada uma rodinha 

de conversa para retomar novamente ao poema “O gato”. Trabalhamos a família com a história 

de como surgiu “O gato xadrez”, a história não foi lida, mas contada com auxílio do avental e 

os gatos coloridos feitos de EVA. Em um segundo momento as crianças realizaram uma 

atividade envolvendo tamanho, com desenhos de gatos grandes e pequenos. Exibimos a música 

“O gato xadrez”, e em seguida uma atividade de dobradura da cabeça do gato, atividade essa 

que foi exposta em sala.  

No quarto dia de intervenção, após a acolhida das crianças, exibimos o vídeo com o 

musical “O gato” de Vinícius de Moraes, depois ensaiamos o musical do poema de acordo com 

o vídeo exibido. Em seguida trabalhamos as cores e as formas geométricas de maneira lúdica, 

e a exibição do vídeo “A história do quadradinho”. No terceiro momento da aula foi dedicada 

a realização de atividades de recorte e colagem dos moldes das figuras geométricas simples, 

para formar o gato. Também fizemos a brincadeira com o tapete e o dado das formas 

geométricas.  

No último dia, foi feita a acolhida e o recebimento das crianças com a oração da criança, 

música do bom dia e exibição do vídeo do musical “O gato” de Vinícius de Moraes, em seguida, 

ensaiamos o musical do poema de acordo com o vídeo exibido. Trabalhamos com o ditado 

estourado, com o intuito de revisar tudo que foi trabalhado no decorrer da semana. No segundo 

momento as crianças confeccionaram as máscaras de gato e em seguida realizaram a 

apresentação do musical, através da música e utilizando as máscaras confeccionadas.  

No decorrer das aulas, fizemos uso dos seguintes recursos: O poema “O gato”; músicas: 

“O gato”, “Não atire o pau no gato”, “O gato xadrez”; utilizamos data show, notebook, caixa 

de som, lápis de cor, cola branca e outros materiais que se fizeram necessários. Realizamos 

atividades diversificadas com o objetivo de fazer com que as crianças desenvolvessem o gosto 

pela literatura, mas especificamente a poesia, pois: “[...] a ausência da poesia na sala de aula é 

uma constante.” (PINHEIRO, 2007, 13). Essa ausência acontece por vários motivos, 

principalmente pelo motivo de muitos professores sentirem dificuldades em trabalhar com esse 

gênero, pois de acordo com Pinheiro (2007, p. 14): “Sem ter claras as funções sociais da poesia, 

dificilmente o professor se engajará na militância da vivência do poético com seus alunos”. 

Com relação à avaliação, as crianças foram avaliadas de forma contínua, levando em 
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consideração a participação, o envolvimento e o desempenho das crianças ao longo de todas as 

atividades. 

Sem antecipar a escolarização da criança, ou qualquer tentativa de doutrinar e moralizar 

através do texto literário, a proposta dialogou com o campo de experiência da criança e a 

literatura, uma combinação perfeita para proporcionar a leitura de textos atrativos, como o 

poema. Além de explorar o universo da fantasia e das brincadeiras do faz de conta, é importante 

trabalhar com a poesia desde a infância, pois através dela é possível desenvolver a concepção 

da linguagem, favorecendo o desenvolvimento da atenção, raciocínio e imaginação.  

Acerca do imaginário infantil, Rosa (2003, p. 39) afirma que: “A criança necessita da 

imaginação, do meio físico e social, onde poderá construir seu pensamento e adquirir novos 

conhecimentos de forma lúdica, onde há o prazer na aprendizagem”. Com base nessa premissa, 

esta experiência contemplou atividades voltadas para situações e vivências em que a criança 

seja capaz de viajar nesse mundo da imaginação, ou seja, que possam aprender brincando.  

A poesia é uma das mais belas manifestações literárias e devemos trazê-la para sala de 

aula da educação infantil, pois é muito importante para o cotidiano das crianças, sendo que a 

musicalidade das palavras exerce um papel relevante no que diz respeito ao interesse pela leitura 

e escrita. No entanto, o que notamos atualmente é que muitos professores não estão buscando 

recursos e apoio para que seus alunos tenham acesso a esse conhecimento mágico da poesia.  

Portanto, inferimos que a poesia é rica em sonoridade e isso encanta e chama atenção 

das crianças, sobretudo a poesia de Vinícius de Moraes, em especial os poemas presentes no 

livro A Arca de Noé. O ritmo, o som e as imagens dos poemas de Vinícius de Moraes são 

estimulantes e prendem atenção dos pequenos por causa da criatividade com que o poeta brinca 

com os animais e coisas do cotidiano das crianças.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutimos ao longo desta pesquisa acerca da importância da literatura, mais 

especificamente da poesia, na sala de aula de educação infantil, a partir das vivências do estágio 

supervisionado. Por meio desta, pudemos refletir acerca da relevância do trabalho com a poesia 

de Vinícius de Moraes com o público leitor infantil, pois ela é relevante no trabalho com a 

oralidade, leitura e escrita das crianças.  

Com a pesquisa realizada, foi possível compreender que existem várias possibilidades 

para se trabalhar poesia em sala de aula da educação infantil e que ela pode desenvolver na 

criança a oralidade e o conhecimento de mundo. Com isso, o projeto desenvolvido, na sala de 
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aula do Pré II, pode ser considerado uma experiência de suma importância por inserir os 

“pequenos” leitores no mundo mágico da poesia infantil.  

Além disso, podemos perceber ao longo das discussões a relevância da experiência do 

estágio supervisionado para a formação de professores da educação infantil. Consideramos que 

o mesmo pode proporcionar uma reflexão em torno da docência, contribuindo de forma 

significativa para a formação profissional e, sobretudo, para a postura crítica reflexiva acerca 

da prática docente. Assim, podemos afirmar que a teoria é apenas uma base, pois o saber fazer 

dos professores vai ser desenvolvido na prática de sala de aula. Dessa forma, a ação docente 

deve ser significativa para as crianças, ou seja, é necessário realizar um trabalho que esteja 

realmente comprometido com a aprendizagem.  

Portanto, por meio deste estudo foi possível fazer um paralelo entre a experiência da 

prática e os preceitos teóricos defendidos por alguns autores, com isso verificamos que muitas 

vezes o poema é pouco utilizado em sala de aula, pelo motivo de ter internalizado a ideia de 

que a poesia é difícil para criança. Além disso, foi possível verificar que o trabalho com a poesia 

possibilita as crianças o brincar com as palavras, se tornando muito mais fácil aprender 

brincando. Dessa forma, o papel do professor é buscar estratégias que possam estimular os 

discentes, procurando fazer com que haja uma interação entre o texto, o contexto, o autor e o 

leitor.  

Enfim, é importante frisar que a experiência do estágio é enriquecedora tanto para o lado 

profissional, quanto para o humano e que o trabalho com a poesia na sala de aula deve ser 

constante, pois o mesmo enriquece a aprendizagem das crianças. Diante de tudo que foi 

discutido ao longo desta pesquisa podemos inferir que trabalhar com a poesia, em sala de aula 

de educação infantil, é uma prática significativa para estimular nas crianças o prazer por 

aprender brincando e o gosto pelo universo da poesia, visto que por meio desse gênero literário 

é possível motivá-las de diferentes formas. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem o intuito de relatar sobre o estágio, período que experimentamos e conhecemos 

o ambiente escolar, e ainda aprendemos algumas peculiaridades próprias da profissão. No curso de 

Letras-Libras tivemos a oportunidade de lecionar aulas, dispondo a prática tudo que aprendemos na 

disciplina de Estágio Supervisionado em Libras como L1-Parte II: que é o ensino em Libras para alunos 

surdos. Com o objetivo de relatar sobre as experiências vividas pelos estagiários, mostrando os 

principais desafios, reflexões sobre o futuro do ensino para surdos de uma escola pública. Para realização 

da pesquisa, faremos uso de uma abordagem qualitativa e com métodos de observação pertinentes da 

prática de estágio, tudo registrado em diários de bordo e questionários. Amparamo-nos em documentos 

oficiais para o ensino de Libras, com também, Quadros (2006) sobre o processo de ensino-aprendizagem 

de Libras, Perlin (2005) sobre as identidades surdas e Libâneo (1994) sobre planejamento, formação 

docente e aspectos da ação de ensinar. No estágio possibilita a interação na rotina escolar e toda a 

dinâmica de seu funcionamento, temos a oportunidade de planejar aulas e aplicar as metodologias de 

ensino condizente com a modalidade proposta. O conhecimento dessa realidade e a compreensão dos 

desafios que é ensinar Libras de uma escola pública, promovendo percepção da acessibilidade e a 

inclusão efetiva de alunos surdos. Nas aulas vivenciadas deu para ter uma base das metodologias e os 

cuidados necessários para o repasse do conhecimento. As reflexões aqui lançadas baseiam-se em tudo 

o que aconteceu nas aulas, com a certeza de que tais ensinamentos inspiram e instigam a formação de 

uma profissional competente e compromissada para com o ensino de Libras. 

 

Palavras-chave: Ensino de Libras como L1. Formação docente. Educação de surdos. Estágio. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O período de estágio nos cursos de licenciatura é de suma importância para a formação 

de novos profissionais habilitados ao ensino, por isso, é requisito obrigatório da formação; é 

nesse período que aprendemos na prática algumas peculiaridades próprias da profissão. Este 

momento da vivência acadêmica que é destinado a prática, temos a oportunidade de lecionar 

uma aula, nesse caso de Libras, pondo em prática tudo que aprendemos até aqui no curso.O 

trabalho que aqui iniciamos, serve para o registro de tudo que foi ministrado, todas as 

impressões, como também para expor o que levaremos desta experiência para a nossa vida 

profissional. 
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Assim sendo, o estágio dentro da graduação não objetiva criar vínculos empregatícios, 

ou ser uma fonte de renda, mas sim objetiva fins educacionais dando uma experiência 

profissional ao estagiário e como também uma ótima oportunidade de fazer relações entre a 

teoria e a prática. 

O estágio acontece em fases, a primeira, de observação, é onde se é possível observar a 

rotina escolar e toda a dinâmica de seu funcionamento; vivenciar um primeiro contato, para no 

futuro viver as práticas e ir construindo o conhecimento para o período da intervenção. Já o 

segundo estágio, de prática, temos a oportunidade de planejar aulas e aplicar as metodologias 

de ensino próprias a modalidade proposta, neste caso, Libras como L1; que é o ensino em Libras 

para alunos surdos. Em ambos os estágios temos um momento propício para reflexão e análise 

da realidade escolar, que permitem o conhecimento dessa realidade e a compreensão dos 

inúmeros desafios que é ensinar Libras.  

Portanto, a finalidade é relatar as atividades desenvolvidas durante o Estágio de Prática 

do curso de Licenciatura plena em Letras/LIBRAS – UFERSA, da disciplina Estágio 

Supervisionado em LIBRAS como L1 II, ministrada pela professora mestre NiáscaraValesca 

do Nascimento Souza, em cumprimento as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (nº 9394/96). 

 

2 METODOLOGIA  

 

A pesquisa tem o caráter extensionista e relata as experiências vivenciadas na sala de 

aula, no semestre letivo 2019.1, na disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LIBRAS 

COMO L1 II, utilizado para desenvolver a acessibilidade e disseminação da Libras na 

UFERSA- Campus Caraúbas. Para realização da pesquisa, adotamos uma abordagem 

qualitativa e com métodos de observação pertinentes da prática de estágio. A construção do 

corpus de análise da pesquisa constitui-se de registro em diários de bordo e questionários. 

As aulas foram organizadas durante o percorrer de um semestre e teve um total de 15 

encontros, totalizando 60 horas, divididos em três (03) unidade, que foram divididos em duplas 

e semanalmente acontecia a troca dessas duplas para lecionar o conteúdo. A programação 

abrange temas desde “informática para surdo” à “literatura surda”. As aulas são expositivas e 

práticas, com uso de recursos como apresentação em PowerPoint por meio de data show, 

dinâmicas e teatro, a fim de fixar e incentivar o uso real do conhecimento linguístico adquirido. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O estágio nos possibilitou a interação na rotina escolar e toda a dinâmica de seu 

funcionamento, temos a oportunidade de planejar aulas e aplicar as metodologias de ensino 

condizente com a modalidade proposta. O conhecimento dessa realidade e a compreensão dos 

desafios que é ensinar Libras de uma escola pública, promovendo percepção da acessibilidade, 

e a inclusão efetiva de alunos surdos. A pesquisa foi desenvolvida a partir da coletas de dados 

gerada em um curso de extensão desenvolvido dentro da universidade oriunda da parceria com 

uma escola estadual localizada no município de Caraúbas-RN, este curso de extensão foi criado 

para os alunos estagiarem, essa proposta deu-se pelo fato de que a disciplina de Libras ainda 

não é uma disciplina existente na grade curricular da escolas do município e região, esse curso 

de extensão de Libras proporciona a vivência do estágio e a disseminação da língua. A turma é 

composta 14 estagiários sendo um surdo e os demais ouvintes que cursa a disciplina de 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LIBRAS COMO L1 II e são divididos em duplas para 

ministrar as aulas do curso, e estes ficam reservando semanalmente, as escolhas dos conteúdos 

e a sistematização da aula, estão em alinhamento entre a professora e a turma que vai ensinar.  

Para as aulas são utilizados recursos como slide, papel, lápis diversos, livros, teatro e 

vídeos. A Lei 10.436, de 2002 reconhece a língua brasileira de sinais como a língua oficial da 

comunidade surda. O artigo 4º desta lei declara que os sistemas de ensino em todas as instâncias 

devem garantir que nos cursos de formação em Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 

Magistério, tenha Libras como componente curricular, para que estes profissionais tenham 

acesso a conhecimentos específicos e uma maior facilidade no processo ensino - aprendizagem 

e a comunicação entre alunos e professores. O Decreto 5.626 de 2005 regulamentou essa Lei, 

estabeleceu como e quais os cursos de formação deveriam possibilitar esse processo, e ainda 

definiu prazos para que tudo se regulariza-se. Esses foram os primeiros passos para que os 

cursos de Letras- Libras surgissem a fim de profissionalizar professores habilitados ao ensino 

de Libras. 

É importante destacar que, em uma das duplas tem um aluno surdo e a professora da 

disciplina que orienta é surda, quanto a isso Quadros (2006, p. 154) relata a experiência dos 

alunos surdos quando tem a experiência de aprender com o professor surdo: 

 

Os depoimentos dos alunos em relação à presença do professor surdo eram de 

muita satisfação. A própria professora reconhecia o valor deste momento, pois 

observava o quanto os alunos desfrutavam da relação com esse professor. 

Como são poucos instrutores e/ou professores surdos contratados para esta 
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tarefa, eles acabam reduzindo o seu envolvimento com cada grupo. Dessa 

forma, continua-se a limitar o acesso dos alunos ao conhecimento em língua 

de sinais, pois o tempo é tão escasso para esta experiência e o professor ou 

intérprete domina tão pouco a língua que o aluno continua estudos surdos a 

não ter modelos linguísticos adequados, comprometendo, com isto, o seu 

processo de aquisição. Entretanto, geralmente as escolas de surdos têm poucos 

professores surdos e continuam contratando professores ouvintes para 

trabalhar. Observo que há muitos universitários surdos que estão se formando 

ou estão quase no final da faculdade e nem são chamados para trabalhar. Ou, 

quando se abre concurso, às vezes não tem prova de libras e ouvintes passam 

como os surdos ou superam os surdos com vantagens na classificação. 

 

O desenvolvimento de seu nível linguístico, e na aquisição de conhecimento nas áreas 

de ensino ofertadas pela escola, pois muitas vezes os professores ouvintes não têm estratégias 

suficientes para ensiná-los, e cabe ao professor surdo não se limitar ao ensino apenas de Libras, 

mas, também dar suporte nas outras disciplinas, pois este tem estratégias e competência para 

isso. Como a pesquisadora GladisPerlim (2006) perfeitamente afirma, “um jeito surdo de 

aprender requer um jeito surdo de ensinar”. 

Assim sendo, para formar profissionais habilitados ao ensino de Libras, a UFERSA, em 

seu curso de Letras Libras, tem em sua grade curricular disciplinas obrigatórias destinadas aos 

estágio, onde os alunos do referido curso tem a possibilidade de ter suas primeiras experiências 

didáticas e colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer curso.As dinâmicas era 

frequente dentro de sala de aula uma forma de interação entre os estagiários e alunos surdo, 

dinâmicas visuais que pudesse visualizar. 

 

Foto 1: Momento da dinâmica de apresentação  

 
Fonte: registro próprio 

 

A imagem 1acima é um recorte de um momento que foi vivenciado dentro da sala de 

aula, uma dinâmica de apresentação que utiliza bexigas na qual contém o nome. O sujeito surdo 
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usaria libras para descrever as pessoas para os demais adivinhar.Matriculados no curso de 

extensão, temos um total de 21 alunos, todos surdos, oriundos da cidade de Caraúbas e de 

cidades vizinhas. Onde são 11 alunas do sexo feminino e 10 alunos do sexo masculino, 

formando uma turma heterogênea e diversificada. 

Uma turma conta com uma faixa etária divergente, pois têm alunos que vai de 11 anos 

de idade, à até próximo aos 40 anos de idade. Suas respectivas escolaridades variam também, 

pois tem alunas matriculadas e frequentando o ensino básico regular de acordo com sua idade 

equivalente, como também no ensino médio regular, e alunos que já concluíram o ensino médio. 

E, ainda, nesta turma temos alunos que estão cursando o EJA, isso após passarem um tempo 

com os estudos parados e sem frequentar escola, mostrando que a qualquer tempo é hora de 

recomeçar e que educação ainda é tida como válvula de escape para buscarem melhorias de 

vida e uma educação de qualidade é o caminho para tentar se desenvolver nessa sociedade e 

como também é uma fonte de conhecimento e aprendizagens. 

Em contrapartida, nesta turma temos também alunos que não frequentam nenhuma 

instituição de ensino, não terminaram os níveis de escolarização básica e nem planejam retornar 

a frequentar uma escola, pois a escola para eles é sinônimo de falta de comunicação, e de falta 

de empatia por parte das pessoas que estão lá, rememoram que na escola as pessoas falam muito 

e pouco entendem eles. Diferente do que acontece no curso de extensão, no curso eles se sentem 

acolhidos, estudam e aprendem em sua língua, respeitando as suas particularidades e a sua L1, 

que é a Libras. 

Nota-se nessa turma um nível linguístico bastante variado com alunos que têm um 

conhecimento básico de Libras, e alunos que se comunicam apenas com gestos e sinais caseiros. 

Baseado em suas conversas informais, nos exemplos que são apresentados por eles nas horas 

das aulas, é possível perceber que há alunos com um conhecimento linguístico da Libras a mais 

do que os outros. Isso não desmerece os que tiveram menos oportunidades, porém, é um desafio 

a mais aos professores que estão em formação, ter uma turma em níveis linguísticos diferentes 

é complicado para executar as aulas planejadas, pois suas respectivas linguagens e abordagens 

deve atingir a todos sem distinção. 

No geral, é uma turma boa, interativa e com vontade de aprender, gostam de participar 

das aulas, contar situações cotidianas que exemplifica o que está em discussão nas aulas e, 

ainda, valorizam tudo que aprendem, sendo pontos positivos a destacar desse grupo de alunos. 

Na imagem 2, pode-se observar essa interação: 
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Foto 2: Alunos do curso de extensão em uma das aulas fazendo as atividades e 

compartilhando conhecimento 

 

Fonte: registro próprio 

 

Ao longo desses encontros foram trabalhados temas diversos. Fizemos muitas 

dinâmicas, as aulas foram registradas através de fotos e diários de bordo para que pudesse 

desenvolver o relatório final exigido na disciplina, a construção do estagiário se deu na prática 

de tentativas e de erros. Foi um lugar na qual criaram relações, e isso foi perceptível, pois no 

último encontro foi proporcionado aos alunos surdos a oportunidade de se expressarem, um 

momento de interação na qual os professores ficaram sentados e os alunos foram os protagonista 

recitando poemas, piada e histórias, relatando suas vivências como sujeito. Nesta aula podemos 

observar que a criação de laços afetivos que foram surgindo no decorrer do curso, também a 

timidez de alguns alunos no momento de se expressar e outros com mais jeito de apresentar-se 

em frente a turma. Um momento agradável onde todos se confraternizaram e se despediram e 

dos professores e colegas de curso. 

 

 Foto 3: Registro ao final de uma das aulas  

 

Fonte: registro próprio 
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4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa coletou os dados através da comunidade surda por um curso de extensão de 

libras no campus da UFERSA-Caraúbas, essa extensão proporcionou que a comunidade surda 

de Caraúbas e regiões do interior aprendesse diversos conteúdos. No momento das análises, o 

corpus de pesquisa demonstrou que a sala de aula era um lugar de compartilhamento de 

conhecimento e construções de vínculo entre professores e alunos, também acontece um 

fortalecimento da comunidade surda por reunir sujeitos de diferentes lugares que na qual 

interagem entre eles, apresentando experiências vivenciadas, proporcionando um ambiente de 

inclusão. O projeto mostrou ser satisfatório pois incentiva a disseminação da libras e inclusão 

do sujeito surdo nos espaços acadêmico, também experiência de estágio para alunos da 

graduação que tiveram a oportunidade de se deparar com diferentes sujeitos na qual instiga os 

alunos do estágio constantemente refletirem sobre suas prática de ensino. Nas aulas vivenciadas 

deu para ter uma base das metodologias e os cuidados necessários para o repasse do 

conhecimento. As reflexões aqui lançadas baseiam-se em tudo o que aconteceu nas aulas, com 

a certeza de que tais ensinamentos inspiram e instigam a formação de uma profissional 

competente e compromissada para com o ensino de Libras. 

Nas aulas vivenciadas deu pra ter uma base do que esperar para o futuro como 

profissional de Libras, e ver na prática como um profissional deve proceder, os cuidados que 

deve ter a fim de buscar o máximo conhecimento e repassar da melhor forma para os seus 

alunos, respeitando as diferenças. 
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RESUMO 

 
Este artigo discorre acerca do trabalho musical a partir da Educação Infantil. Trata-se de um relato de 

experiência da prática docente desenvolvida durante o Estágio Supervisionado III da Licenciatura em 

Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), campus de Pau dos Ferros 

(CAPF). O objetivo do estágio foi desenvolver aspectos de corporeidade, psicomotricidade e 

desenvolvimento cognitivo através das aulas de música na Sociedade Filarmônica Pauferrense (SFP).Foi 

relevante recorrer à Fonterrada (2012),Kater (2012), Petraglia (2012) que discorrem acerca do papel da 

música para o desenvolvimento integral do sujeito;Wazlawick, Camargo e Maheirie (2007) que abordam 

a música enquanto patrimônio cultural da humanidade.O Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI) também evidencia propostas para a atividade musical no ambiente escolar. 

Frisa-se a importância da inserção da linguagem musical desde os anos iniciais escolares da criança, 

dado que a musicalização permite o desenvolvimento de aspectos cognitivos, linguísticos, psicomotores, 

contribuindo com a construção integral do ser, ao promover e potencializar a criatividade, sensibilidade 

e percepção auditiva, autonomia. 

 

Palavras-chave: Musicalização Infantil. Estágio Supervisionado. Prática Docente. Ensino de Música. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Este artigo discorre acerca do trabalho musical a partir da Educação Infantil. Trata-se 

de um relato de experiência da prática docente desenvolvida durante o Estágio Supervisionado 

III da Licenciatura em Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

campus de Pau dos Ferros (CAPF). O objetivo do estágio foi desenvolver aspectos de 

corporeidade, psicomotricidade e desenvolvimento cognitivo através das aulas de música na 

Sociedade Filarmônica Pauferrense (SFP).  

O referido componente curricular objetiva conhecer e vivenciar junto aos pedagogos 

que atuam no espaço escolar e não escolar, o cotidiano do desenvolvimento das ações 

pedagógicas de instituições, refletindo acerca da realidade observada na perspectiva de situá-la 

no processo de formação da identidade do pedagogo. Assim, articula-se teoria e prática em 

espaços escolares e não escolares. 

A realização do estágio em questão se deu na Sociedade Filarmônica Pauferrense (SFP) 

no município de Pau dos Ferros (RN), tendo como sede provisória a UERN/CAPF, entre os 

meses de setembro e outubro de 2018.  
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A atuação durante o estágio ocorreu no campo administrativo da referida instituição, 

como também nas aulas de flauta doce, nas quais tínhamos o objetivo de entender e desenvolver 

ações pedagógicas, desenvolvendo aspectos de corporeidade, psicomotricidade e 

desenvolvimento cognitivo através da música.  

Para fundamentar as discussões nos respaldamos em Fonterrada (2012), Kater (2012), 

Petraglia (2012) que abordam acerca do papel da música para o desenvolvimento integral do 

sujeito, e em Wazlawick; Camargo e Maheirie (2007) que discorrem sobre a música enquanto 

patrimônio da humanidade. Também recorremos ao Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, que apontam algumas propostas para atividade musical no ambiente escolar. 

No decurso do estágio, constatamos a relevância do papel da música para a formação 

do sujeito, bem como a importância da atuação do pedagogo em espaços não formais, visto que 

viabilizam a familiaridade com novas experiências, articulando os saberes já existentes com os 

novos constituídos. 

 

2 A MÚSICA ENQUANTO PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE E SEUS 

SIGNIFICADOS E IMPLICAÇÕES  

 

A arte musical perpetua em nosso meio desde tempos remotos, configurando-se como 

um patrimônio sociocultural expressada nos diversos contextos sociais. Como manifestação 

humana, a música detém significações amplas alicerçadas em torno do cenário social, histórico, 

cultural em que se faz presente. Na ótica de Wazlawick; Camargo e Maheirie (2007, p. 110),  

 

[...] percebe-se que os sentimentos e as reações despertadas pela música não 

são iguais para todas as pessoas nas diversas épocas e lugares, mas seriam 

produtos do experienciar humano. É difícil haver uma generalização que 

explique a comunicação e a significação musical, já que este processo é 

dialético e acontece inserido na dimensão cultural, por meio da ação dos 

sujeitos. 

 

Destarte, nota-se que não se aponta um conceito universal e específico da música, pois 

dispõe-se de uma concepção variada que perpassa por uma transmutação em conformidade com 

o espaço que se apresenta. Ainda no pensamento dos autores citados anteriormente, ao se tentar 

conceituar a música, excluem-se as características culturais, como também o espaço-temporais 

existentes nos diferentes momentos da nossa história.  

Frente a isso, percebe-se que cada indivíduo ao decorrer de sua vida constrói seu 

significado e compreensão a respeito da linguagem musical de acordo com suas experiências 
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sociais. Logo, o contato com arte musical possibilita o sujeito a interiorizar e exteriorizar suas 

emoções, pois, 

 

[...] Cantar e tocar, ouvir e escutar, perceber e discernir, compreender e se 

emocionar, transcender tempo e espaço... há muito conteúdo e significado 

abaixo da superfície dessas expressões, que afloram todas às vezes em que 

experimentamos uma relação direta e por inteiro com a música (KATER, 

2012, p. 43, grifos do autor). 

 

De tal maneira, pode-se constatar o parecer da musicalidade perante o desenvolvimento 

humano. Ao passo que desencadeia o aperfeiçoamento das habilidades do indivíduo, possibilita 

ao mesmo intensificar seus valores culturais e promover a interação para com as diversas 

culturas. Para Kater (2012), a presença da música na sociedade proporciona ao ser aspectos 

fundamentais para a sua formação integral, uma vez que encontramos nela o 

 

Cultivo da sensibilidade, criatividade, escuta, percepção, atenção, 

imaginativo, liberdade de experimentar, coragem dorisco, respeito pelo novo 

e pelo diferente, pelo que é próprio a cada um e também ao “outro”, construção 

do conhecimento com autonomia, responsabilidade individual e integração no 

coletivo etc. (KATER 2012, p. 43). 

 

É perceptível que a vivência musical se revela como um elemento contribuinte e vital 

no processo evolutivo do indivíduo. Por meio da música pode-se aprimorar habilidades 

cognitivas, linguísticas e psicomotoras, como também expressar e experimentar novos 

sentimentos e experiências. Assim, podemos constatar que a presença da música beneficia 

imensamente o processo de desenvolvimento do sujeito, como também contribui para a sua 

formação plena. 

Mediante ao que foi discorrido, inferimos que a música se constitui como um produto 

sociocultural da humanidade, no qual cada indivíduo constrói e reconstrói o seu significado de 

acordo com o contexto social em que se encontra enquadrado. Através do saber musical 

manifestamos emoções e valores, dado que se apresenta inteiramente correlacionado com a 

formação integral de cada indivíduo. 

 

3 MÚSICA NA ESCOLA  

 

A Lei n° 13.278, sancionada em 2016, institui que Artes Visuais, Música, Teatro e 

Dança são as linguagens artísticas que constituem o componente curricular Arte. Logo, a 

implantação da linguagem musical na grade curricular das escolas releva-se um significativo 
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passo para o fortalecimento e valorização do ensino da música nas salas de aula. Em 

contraponto a este pensamento, torna-se relevante considerar o papel que a mesma ocupa no 

âmbito educacional escolar.  

Consensualmente, detecta que o ambiente escolar necessita dispor de práticas voltadas 

para educação musical desde o início da escolarização. Petraglia (2012) exemplifica que, 

 

Temos muitas maneiras de cultivar este impulso criativo individual que deve 

permear a educação musical já desde o seu início. Pequenas improvisações, 

conversas musicais, perguntas e respostas, histórias sonoras e muitas outras 

dinâmicas, sejam elas vocais ou instrumentais, podem e devem se intercalar 

ao processo de estruturação propiciado por conteúdos pré-definidos pelo 

professor (PETRAGLIA, 2012, p. 65). 

 

O ensino musical pode ser empregado nas diversas etapas do processo de ensino-

aprendizagem, a partir da introdução de atividades que não se restrinjam unicamente a 

apreciação de apresentações musicais.  

Torna-se importante frisar que o convívio com a musicalização se permeia desde o 

contato inicial da criança com o mundo, podendo gerar sensações satisfatórias, como por 

exemplo cantigas de ninar e sons que incitam o sono. Deste modo, dispõe de resquícios 

positivos que permanecem durante toda a vida, influenciando na aprendizagem infantil. Como 

descrito pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI): 

 

Essas questões devem ser consideradas ao se pensar na aprendizagem, pois o 

contato intuitivo e espontâneo com a expressão musical desde os primeiros 

anos de vida é importante ponto de partida para o processo de musicalização. 

Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos 

rítmicos, jogos de mãos etc., são atividades que despertam, estimulam e 

desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem a 

necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva 

(BRASIL, 1998, p. 4). 

 

Sob esse aspecto, constata-se a relevância de introduzir artifícios próprios do universo 

infantil no incremento da educação musical.Tem-se em vista que é durante a infância que a 

criança está se descobrindo e constituindo sua identidade. Assim, o universo musical mostra-se 

integrado no processo evolutivo do ser, podendo auxiliar de maneira satisfatória o crescimento 

humanizador do homem. 

Como salientado por Kater (2012), a música é compreendida como uma atividade que 

transpassa este pensamento, contribuindo significativamente para o desencadeamento da 
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sensibilidade, criatividade, percepção e autonomia, possuindo um caráter humanamente 

integrador e transformador.  

Em concordância com este pensamento, entende-se que a iniciação musical demanda 

ser abordada de forma motivadora e lúdica, de modo que venha proporcionar o 

desencadeamento de diferentes habilidades. 

Como propõe o RCNEI, “O trabalho com a apreciação musical deverá apresentar obras 

que despertem o desejo de ouvir e interagir, pois para essas crianças ouvir é, também, 

movimentar-se, já que as crianças percebem e expressam-se globalmente” (BRASIL, 1998, p. 

64).  

A proposta destacada estabelece uma formação musical que vise um ensino prazeroso e 

atrativo, que proporcione a criança uma apreciação afetuosa com o fazer musical. Nesse sentido 

Kater (2012) descreve que: 

 

Uma educação musical, enfim, que estimule o prazer (vínculo), para instaurar 

a presença (inteiridade), possibilitar a participação efetiva (relação, 

implicação) e assim, então, estimular a produção de conhecimentos 

gratificantes em nível geral e, especialmente, pessoal (formação ampla do 

aluno e não simples transferência de informações por parte do professor) 

(KATER, 2012, p. 43 grifos do autor). 

 

Todavia a utilização da música no espaço escolar mostra-se como um meio possível 

para o desenvolvimento integral dos educandos. A atividade musical remete a uma abordagem 

que promove a interação entre alunos, estimula a curiosidade e a criatividade, assim como 

proporciona o desenvolvimento da sensibilidade, da linguagem e da expressão corporal. Ao se 

trabalhar com música “Deve ser considerado o aspecto da integração do trabalho musical às 

outras áreas, já que, por um lado, a música mantém contato estreito e direto com as demais 

linguagens expressivas (movimento, expressão cênica, artes visuais etc.) [...]” (BRASIL, 1998, 

p. 49).  

Diante disso, observa-se que o saber musicalizar se traduz como um elemento capaz de 

comunicar-se com as demais áreas do conhecimento humano. Para tanto é preciso considerar a 

relevância de se adotar como auxílio pedagógicos atividades musicais no ambiente escolar. 

Tendo em vista que ao explorar aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais contribui para 

o desenvolvimento global do sujeito. 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a8

2
7

 

4 A EXPERIÊNCIA ACERCA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

 

O desenvolvimento do nosso trabalho partiu do componente curricular Estágio 

Supervisionado III, ofertado em caráter obrigatório no 7° período da Licenciatura em 

Pedagogia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus Pau dos 

Ferros (CAPF). 

A realização do estágio em questão se deu na Sociedade Filarmônica Pauferrense (SFP) 

no município de Pau dos Ferros (RN), tendo como sede provisória na UERN/CAPF. 

Inicialmente realizamos o período de observação, durante os dias (27/09, 02/10, 04/10, 09/10 e 

11/10). O foco das observações estava nas atividades administrativas da determinada 

instituição, assim como nas aulas de flauta doce e solfejo. 

No que concerne a nossa intervenção, a mesma se efetivaria na turma de flauta doce, 

com uma média de 12 alunos com a faixa etária de 9 a 12 anos, como também no departamento 

administrativo.  

Ao longo de nossas observações, procuramos nos atentar às práticas pedagógicas 

adotadas pela professora regente da turma. Nesta etapa, identificamos que eram direcionados 

ao ensino de flauta doces exclusivamente da prática, sem a presença teórica.    

Outro aspecto identificado refere-se à realização de dinâmicas para iniciar as aulas, com 

o foco na exploração das escalas diatônicas e exercícios de relaxamento. Com relação aos 

alunos, percebemos que demonstravam interesses nas atividades desenvolvidas, apresentando 

dificuldades relativas a algumas figuras de valores e divisão rítmica.   

A efetivação da regência ocorreu em 06 de novembro de 2018. Com base no 

planejamento elaborado, sob a orientação do coordenador pedagógico da mencionada 

instituição. Tínhamos o objetivo entender e desenvolver ações pedagógicas na SFP, 

desenvolvendo aspectos de corporeidade, psicomotricidade e desenvolvimento cognitivo 

através da música, onde o nosso contato com a turma ocorria uma vez durante a semana (nas 

terças-feiras), com a duração de uma hora.  

Com base nas orientações da professora, realizamos algumas dinâmicas, tais como: 

desenrolando o nó; jogo das cadeiras e paisagem sonora, com a finalidade de proporcionar um 

momento de interação entre as crianças e estagiárias, bem como desenvolver ações direcionadas 

a linguagem musical. 

Posteriormente, desenvolvemos ações pedagógicas com alunos da SFP, como o 

envolvimento da música na construção de instrumentos com materiais recicláveis. Nesta 

atividade escolhemos instrumentos que pudessem combinar seu som entre si, como o violão, o 
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pandeiro e a flauta, utilizando como princípio básico a música erudita, assim construímos 

instrumentos base do famoso “choro”. Tivemos como finalidade acentuar o gosto musical tendo 

em vista a prática em construir seu próprio instrumento e a tentativa de tocá-lo. 

Efetuamos também trabalhos voltados à coordenação motora, como abre a roda 

tindolêlê, onde através da música se desperta a coordenação motora e a atenção da criança. A 

música da comandos aos participantes, como por exemplo “vem para roda tindolêlê/ vem para 

roda tindolala/ vem para roda tindo lê lê/tindolala”. À medida em que a música continua 

aumenta-se a dificuldade como andar para trás, agachar, pular, sempre procurando a sincronia 

entre todos para fazerem os movimentos ao mesmo tempo. Nesta atividade objetivamos o 

despertar da coordenação motora e atenção durante os comandos. 

Outra atividade executada foi a percussão corporal da música escravos de Jó. A princípio 

ouve-se a música e depois começa com a primeira parte da música batendo o pé direito e depois 

o esquerdo, batendo no mesmo ritmo as mãos nas coxas, à medida que eles conseguirem fazer 

a percussão incluiremos outras partes como as palmas, pulos e demais atividades. O objetivo 

desta ação foi o desempenho no uso das percussões corporais. 

E por fim, desenvolvemos uma gincana musical, pensada para aguçar os sentidos 

musicais das nossas crianças, composta de três provas, sendo elas qual é o instrumento? em que 

um representante de cada grupo é vendado, em seguida se reproduz o som de um determinado 

instrumento, a criança vendada deve adivinhar qual instrumento está sendo reproduzido. Outra 

prova foi a do vivo-morto, onde se substitui o vivo-morto por dois sons distintos, e por último 

o gato mia, na qual uma criança fica de olhos vendados, escolhesse outro participante para 

representar o gato, a pessoa no centro deve adivinhar o colega que miou. Nesta dinâmica 

visamos sempre a sensibilidade musical, a memorização e o aperfeiçoamento do aluno. 

Percebe-se assim as diversas maneiras de se cultivar a arte musical, como alega 

Fonterrada (2012), que a diversidade e a multiplicidade que se configura a linguagem musical, 

ajudam a desenvolver variados aspectos do sujeito, uma vez que incentiva o uso de diferentes 

áreas – física (corpo e voz), sensorial (percepções), sensível (sentimentos e afetos), mental 

(raciocínio lógico e reflexão).  

Em linhas gerais, através da efetivação do estágio ficou nítido a magnitude da iniciação 

musical no processo de ensino. Por meio das atividades realizadas, percebemos uma maior 

interação entre os alunos, assim como uma maior participação e envolvimento durante as aulas, 

apresentando interesses em torno do que estava sendo desenvolvido.  Consequentemente 

tínhamos um desempenho das capacidades cognitivas afetivas, motoras e linguística. 

 



 

 

P
ág

in
a8

2
9

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o exposto neste trabalho, percebemos que a arte musical se perpetua desde a 

nossa antiguidade, constituindo-se como um aspecto sociocultural, em que a criança obtém 

contato desde o seu convívio no meio social.  

Frente a isso frisa-se a importância da inserção da música desde os anos iniciais 

escolares da criança, dado que a iniciação musical oportuniza um trabalho mais eficaz com os 

aspectos cognitivos, linguísticos e psicomotores, sendo um mecanismo de grande relevância 

para a construção do sujeito, agindo significativamente para o desenvolvimento da criatividade, 

percepção e autonomia. 

Em relação a experiência de estágio, compreendemos o quão se faz necessário a 

atividade pedagógica em espaços não formais, bem como o pedagogo estar apto para atuar com 

as diferentes demandas. 
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RESUMO 

 
Como sabemos, o estágio supervisionado é o momento em que estudantes de licenciatura são inseridos 

no mundo da docência, cuja finalidade é mais que a prática de conhecimentos teóricos aprendidos ao 

longo da graduação, considerando também a oportunidade de vivenciar a realidade social, cultural e 

didático-pedagógica da escola. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo relatar as 

atividades e experiências vivenciadas em sala de aula durante o Estágio Supervisionado II, em Língua 

Espanhola, realizado com alunos do Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 

Campi Pau dos Ferros – RN. A investigação é um relato de experiência que assume uma abordagem 

descritiva-qualitativa, bem como uma postura interpretativista diante dos direcionamentos 

metodológicos. Os estudos de Abadía (2000), Richards e Rogers (2003), Farias (2015), Sánchez (2009) 

e outros autores fundamentaram teoricamente a pesquisa. Diante dos resultados, no que concerne às 

aulas observadas e à metodologia adotada pela professora, nos deparamos com uma realidade distinta 

de ensino público da qual estávamos acostumados; não somente em relação à estrutura física, recursos 

digitais facilmente disponibilizados nas salas de aula do instituto federal, mas também pela qualidade 

das aulas que lecionava a professora do instituto. Dessa forma, percebemos nas práticas metodológicas 

da docente um forte enfoque comunicativo de ensinar a língua, considerando especialmente uma análise 

do material didático utilizado, como também uma observação das atividades sempre incorporadas na 

aprendizagem das habilidades linguísticas. No tocante às aulas por nós ministradas, acreditamos que 

também foram significativas já que proporcionamos conteúdos interculturais, lúdicos e históricos da 

língua alvo. Assim sendo, consideramos que os objetivos de ensino no Estágio Supervisionado foram 

alcançados, tendo nós percebido que os conteúdos propostos foram incorporados pelos alunos, além de 

ter significado um momento ímpar de reflexão sobre o real significado da prática docente; seja em escola 

estadual, municipal ou federal.   

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Língua Espanhola. Relato de Experiência. Prática docente.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Compreende-se por estágio supervisionado o período em que os graduandos têm a 

oportunidade de pôr em prática seus conhecimentos (sobretudo teóricos) adquiridos na 

universidade ao longo do curso, tendo em vista a carreira profissional que o/a acadêmico/a irá 

exercer, posteriormente. É um momento, portanto, ímpar na vida acadêmica e profissional do 

estudante; período em que ele entra em contato com a realidade social, cultural e didático-
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pedagógica. Esta fase se faz de suma importância para a efetiva formação profissional do 

estudante de licenciatura.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo relatar as atividades e experiências 

vivenciadas em sala de aula durante o Estágio Supervisionado II, em Língua Espanhola, 

realizado com alunos do Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 

Campi Pau dos Ferros – RN. Deste modo, justifica-se o motivo pelo qual realizamos o estágio 

nesta instituição de ensino, o IFRN, já que congrega o nível Ensino Médio – requisito 

primordial para o II estágio supervisionado.  

O estágio está dividido em duas fases: na primeira fase realizamos as observações, em 

que procuramos observar os procedimentos didáticos e metodológicos adotados pelo professor 

para lecionar suas aulas (de diagnóstico) e a segunda fase é período de intervenção na escola, 

no qual denominamos de regência. Nesta segunda e última etapa ministramos aulas na referida 

escola.  

Nesta perspectiva, pretendemos neste trabalho i) descrever aulas observadas nas escolas; 

ii) avaliar procedimentos metodológicos realizados pelo/a professor/a da escola; iii) sugerir 

práticas metodológicas frente às possíveis falhas; e, por fim, (iv) descrever atividades 

desenvolvidas na fase da regência. 

Para a construção desse trabalho nos baseamos teoricamente nos estudos de Abadía 

(2000), Richards e Rogers (2003), Farias (2015) entre outros textos e autores. Assim, 

ressaltamos a relevância deste trabalho que reflete o nosso trabalho/atuação no ensino básico, 

mais especificamente nas aulas de língua espanhola do ensino médio, tendo em vista a nossa 

formação como professores de língua estrangeira.  

 

2 FASE DO DIAGNÓSTICO  

 

Para Libâneo (2001, p. 178), “diagnóstico consiste no levantamento de dados e 

informações para se ter uma visão de conjunto das necessidades e problemas da escola e facilitar 

a escolha de alternativas de solução”. Assim, torna-se imprescindível que os alunos estagiários 

observem, conheçam e investiguem o campo escolar a fim de que se preparem também para as 

atividades pedagógicas a serem desenvolvidas posteriormente na fase de regência.  

Esta fase de diagnóstico, assim como a de regência foram realizadas no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no campus de Pau dos 

Ferros. Em um primeiro momento, pudemos observar a estrutura física e comprovamos que a 

escola possui um espaço amplo, agradável e vantajoso para a realização das atividades 
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escolares, já que o instituto confere espaços e serviços propícios para um ensino ideal e de 

qualidade. Sobre isso Alonso (1994, p. 18) argumenta que  

 

O ambiente que nos rodeia no desenvolvimento de uma aula tem uma grande 

repercussão no que sucede dentro dela, isto é, na aprendizagem. [...] teremos 

que nos assegurar previamente de que as necessidades primarias, tais como o 

sentir-se cômodo no assento, uma boa temperatura da sala, [...] estão 

abrangidas. O bom uso do espaço onde trabalhamos ajuda na aprendizagem 

satisfatória de uma língua.1 

 

Logo, o ambiente escolar é um elemento/fator de grande importância para o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos de modo geral, visto que, como afirma Alonso, sentir-se 

bem no entorno escolar é uma necessidade e condição básica para o êxito na escola, no que 

concerne a alunos e professores.  

Em relação às aulas, observamos as de Línguas Espanhola nas turmas de 4° ano do 

ensino médio e também do curso FIC – curso de extensão que oferta espanhol básico para a 

comunidade interna e externa da escola – com vistas na complementação da carga horária 

requerida. Vale salientar, que o ensino médio na instituição citada tem uma duração de quatro 

anos, em virtude dos cursos técnicos que são ofertados aos alunos. São ofertados três cursos: 

Apicultura, Informática e Alimentos. Nessa perspectiva, a disciplina de espanhol só é oferecida 

no quarto ano.  

Quanto a esta etapa de observações, verificamos que a turma do curso FIC compõe-se 

de 15 alunos.  A professora explicou o conteúdo sobre, especificamente, as partes e objetos da 

casa e, logo após, no assunto dos numerais em espanhol, utilizando para isso o livro didático 

“Nuevo Ven 1”. Posteriormente solicita aos alunos que façam a atividade do material, na qual 

os alunos tinham que completar os numerais em alguns enunciados das questões. Ainda no 

curso FIC, conforme o decorrer das aulas, a professora avança nos conteúdos ministrados 

explicando os artigos definidos e indefinidos em espanhol mediante o material didático.  

A utilização deste material didático é de muita relevância para as aulas da língua 

estrangeira, pois segundo Farias (2015) a coleção dos livros “Nuevo ven”, é bastante utilizada 

nos centros brasileiros de línguas, já que segue uma metodologia atual, isto é, a do enfoque 

comunicativo. Além disso, a coleção faz o uso das competências pragmáticas, linguísticas 

                                                             
1 Tradução sob nossa responsabilidade: “el ambiente que nos rodea en el desarrollo de una clase tiene una gran 

repercusión en lo que sucede dentro de ella, es decir en el aprendizaje. […] tendremos que asegurarnos previamente 

de que las necesidades primarias, tales como el sentirse cómodo en el asiento, una buena temperatura de la 

habitación, […] están cubiertas. El buen uso del espacio donde trabajamos ayuda al aprendizaje satisfactorio de 

una lengua.” (ALONSO, 1994, p. 18). 
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(gramatical, léxica e fonológica), assim como aborda conhecimentos socioculturais, o que é de 

suma importância para uma aprendizagem significativa de língua estrangeira.  

Posteriormente os alunos fizeram apresentações de “plantas de casa” como havia sido 

solicitado na aula anterior. Como requisito avaliativo desta atividade, os alunos tinham que falar 

somente em espanhol. Neste aspecto, observamos que os alunos não estavam preparados para 

tamanha demanda, visto que demonstraram muitas dúvidas e erros de pronunciação, léxico e 

gramática. Contudo, consideramos o caráter da atividade bastante pertinente, tendo em conta o 

esforço e a atenção empreendidos por parte dos alunos para com esta atividade solicitada.  

A professora realizou ainda uma dinâmica com os alunos: estes tiravam papéis de um 

recipiente plástico e tinham que adivinhar qual era o objeto de casa tratado em língua espanhola. 

O grupo que mais tivesse acertos, ganhava a competição. Neste caso, observamos que os 

estudantes não só se empolgaram com a disputa, como tiveram êxito na atividade. Diante disso, 

consideramos bastante interessante a utilização de atividades lúdicas pois que, a partir da 

Araújo, et al. (2014), a ludicidade promove a criatividade e outros processos mentais, como a 

agilidade de pensamento, memória, concentração, tomada de decisões, socialização, dentre 

vários outros benefícios não só para a aquisição da língua espanhola como para a aprendizagem 

para um sujeito de um modo geral.  

Outro aspecto que merece destaque é que a professora da instituição ministra sempre as 

aulas em língua espanhola unicamente, fazendo o uso da língua portuguesa em casos escassos 

e omissos. No que concerne às dúvidas dos alunos sobre determinada palavra, a professora faz 

o uso de descrições e sinônimos em língua espanhola, não utilizando e nem permitindo que os 

alunos traduzam quaisquer palavras para o português. Sob essa perspectiva, consideramos 

válida e pertinente esta atitude, tendo em vista que os alunos necessitam “acostumar” os ouvidos 

à língua meta, (adquirindo palavras novas, sabendo como pronunciá-las, por exemplo), fazendo 

assim uma imersão na língua pelo qual se está aprendendo. Este procedimento metodológico 

está embasado no método direto, isto é, se parte diretamente para a língua alvo, não sendo 

necessário o auxílio ou quaisquer usos da língua materna para a aprendizagem da língua 

estrangeira (RICHARDS; ROGERS, 2003).  

No que concerne à turma de Apicultura vespertino, a turma possui em média 25 alunos. 

Na primeira aula a professora trabalhou a prova do ENEM para os alunos, argumentando a 

necessidade da preparação, estudo e conhecimento sobre o modelo do exame. Após uma leitura 

compartilhada e intercalada de todos, a professora explicou a importância das estratégias de 

leitura para o êxito na interpretação textual das questões, movendo, além disso, vários 

conhecimentos de mundo dos alunos no momento da leitura. Vale ressaltar que a professora 
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lecionou estas aulas em língua portuguesa argumentando que o exame (ENEM) sempre está em 

português. 

Guiada nesta perspectiva pelo material, a professora ensinou questões de localização, 

locomoção, lugares e estabelecimentos comerciais que existem no ambiente urbano de uma 

cidade. Em seguida, questiona aos alunos quais outras possibilidades existem de transitar na 

cidade chegando ao mesmo local. Ainda como atividade, a professora pediu que os alunos 

pesquisem sobre quem são os personagens famosos das ruas que aparecem no material didático, 

investigando profissão, nacionalidade e ainda outras curiosidades pertinentes. 

Nessa perspectiva, consideramos que as aulas da professora, de um modo geral, foram 

bastante produtivas observando o modo como ela dirige/conduz e os resultados alcançados 

pelos alunos. Desse modo, percebemos um enfoque comunicativo e interativo de ensinar a 

língua em suas práticas metodológicas. A professora fez o uso de atividades diferenciadas, 

desde o uso exclusivo do livro didático, até o trabalho com músicas e karaokê, o que possibilitou 

a oportunidade aos alunos de praticarem suas habilidades auditiva e escrita, principalmente. 

Esse é um ponto positivo também no que se refere aos diferentes estímulos de aprendizagem 

dos alunos.  

 

3 REGÊNCIA 

 

Nessa segunda fase do estágio realizamos a regência. Esse é o período em que 

colocamos em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, desde as 

concepções teóricas estudadas na universidade até as experiências em sala de aula, seja nas 

observações das aulas assistidas pelos professores do ensino básico, seja no âmbito das 

atividades desenvolvidas na regência.   

 

4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Na segunda fase do estágio supervisionado, ministramos aula nas turmas de 4º ano do 

ensino médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) e, como complementação da carga horária também damos aulas no curso de extensão 

– FIC.  

Conforme sugestão da professora da instituição, e tendo em vista a aproximação do 

evento de espanhol na instituição e a necessidade de trabalhar com eles os países de fala 

hispânica, ficamos encarregadas de ministrar aulas sobre os 12 principais países hispano 
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falantes, levando a eles questões de cultura, gastronomia, arte, literatura, cinema, danças típicas, 

músicas, celebridades, economia, idiomas oficiais e não oficiais, população, capital, história e 

processo de independência do país, bem como outras curiosidades; oportunizando, dessa forma, 

uma aproximação para com os países aos alunos.  

Os países a serem trabalhados eram: Espanha, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, 

Colômbia, Guatemala, Cuba, México, Peru, Chile e Venezuela. Cada turma ficou com três 

países para o evento da hispanidade, assim que focamos dar aula dos países oponentes conforme 

pedido da professora e dos alunos, tendo em vista que se tratava de uma competição.  

Iniciamos a regência nas turmas de Informática e Apicultura vespertino. Nessa semana 

iniciamos na temática sobre os países, ressaltando aos alunos a quantidade e diversidade de 

países existentes que têm a língua espanhola como idioma oficial ou não oficial para iniciar no 

dado assunto.  

Nessas turmas levamos informações históricas sobre como a Espanha era formada antes 

da sua colonização, seus principais reinos, sua identidade histórica construída ao longo dos 

anos, a culinária, seus monumentos históricos, patrimônios nacionais e culturais, dentre vários 

outros aspectos, procurando despertar nos alunos um interesse mais acentuado. Logo após a 

apresentação de tais informações expomos um teste de cultura da Espanha online para os 

alunos, utilizando o site “Profedele.es”. A atividade online continha muitos dos assuntos 

abordados nas aulas, bem como outras questões que propiciavam um interesse mais acentuado 

do país. Nessa perspectiva, observamos que os alunos ficaram estimulados pelo desafio da 

atividade, visto que o teste online colocava a prova conhecimentos gerais da Espanha.  

Nesta mesma aula, levamos aos alunos (de Apicultura e Informática) aspectos culturais 

sobre a Argentina. E também algumas informações sobre os principais pontos turísticos do país, 

o clima, a religião, dança (origem e processo histórico), esportes, celebridades, economia e 

culinária. Ressaltamos ainda algumas peculiaridades linguísticas praticadas no país, 

especialmente o “yeísmo” e o “seseo” bastante característico na fala dos nativos deste país.  

A aula seguinte ministramos no curso de formação inicial e continuada (FIC) de 

Espanhol Básico. Conforme cronograma de planejamento da professora, demos continuidade 

aos assuntos em abordagem do livro didático Nuevo Ven: artigos determinados e 

indeterminados, verbos “Hay” e” está(n)” em contraste, assim como os verbos regulares e 

irregulares no presente do indicativo. Dentre outros temas tratados, vimos também como forma 

de revisão as contrações existentes no espanhol, a formação de plural das palavras, as palavras 

heterogenéricas, bem como algumas regras de identificação das mesmas. As atividades 
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realizadas foram as propostas pelo referido livro didático, tendo em vista que oferta pluralidade 

e dinamicidade na forma como abordam o assunto.  

Nessa perspectiva, pensamos que os conteúdos gramaticais são também imprescindíveis 

se aprender uma língua, especialmente a estrangeira.  Cunha (2010) afirma que a gramática está 

presente em todas as línguas, contudo é necessário sempre inserir/incluir os lugares e situações 

contextuais em que geralmente ocorrem.  

Na continuação da regência, ministramos aulas na turma de Alimentos e Apicultura, 

iniciando a aula sobre a Espanha e posteriormente introduzindo sobre o México. Neste dia 

iniciamos a aula propondo uma motivação perguntando aos alunos se eles sabiam alguma 

curiosidade ou informação do México. Fizemos uma exposição por meio de slides sobre 

principalmente a história e os costumes do país. Falamos, nesse contexto, sobre as principais 

festividades do México como o dia dos mortos, a caracterização, comidas típicas e seus 

significados, bem como a relevância e representação dessa festa para os nativos. Como 

atividade, pedimos aos alunos que fizessem uma relação das principais características presentes 

no dia dos mortos do México e no dia de finados do Brasil, solicitando que eles fizessem assim, 

pontos convergentes e divergentes entre os dois países nas suas particularidades culturais.  

Logo após abordarmos os aspectos culturais destes países por meio de slides, propomos 

aos alunos uma atividade lúdica. A atividade consistia em pregar na testa de um aluno uma 

celebridade de determinado país, fazendo deste modo com que ele não visse de quem se tratava. 

A tarefa dos demais alunos era dar pistas para que aquele aluno acertasse quem era. 

Percebemos, nesta perspectiva, que os alunos ficaram motivados diante daquele desafio de dar 

dicas das celebridades sem necessariamente apontar quem se tratava. De outro lado, 

observamos que o aluno que tinha o papel de acertar o personagem famoso, ficava em certos 

momentos acanhado e receoso no desafio arriscar-se a responder suas suposições.  

Na terceira semana ocorreu a Feria de la hispanidad ocorrida entre os dias 21 a 23 de 

novembro. As quatros turmas foram reunidas no ginásio da escola, para a realização de todas 

as provas. Nesse evento foram desenvolvidas várias atividades lúdicas que exigiam, muitas 

delas, conhecimentos culturais dos países. Foram realizadas atividades como por exemplo 

“objeto surpresa”, em que a professora pedia um objeto escrito na língua espanhola e os alunos 

deveriam encontrar e leva-lo até a professora.  

Concomitantemente ao evento, as turmas estavam em barracas vendendo no local 

comidas e produtos artesanais referentes aos países que lhe competiam. A ornamentação das 

barracas e objetos eram de responsabilidade dos alunos em representar o mais fielmente 
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possível da cultura hispânica. Contudo, os alunos poderiam fazer adaptações mediante 

necessidades e conveniências de cada situação.  

Outras provas, foram realizadas, como o desfile de personagens caracterizados. Nesta 

atividade, cada turma deveria escolher dois alunos (de sexo opostos) para representar quaisquer 

famosos de seus referidos países, como atrizes, atores, cantores, pintores, etc. Ao longo do 

desfile, um outro aluno ficava encarregado de fazer breves narrações sobre as 

caracterizações/personificações dos famosos em apresentação. Ainda nesta noite foram 

expostos os vídeos produzidos pelos alunos. Cada sala deveria produzir três vídeos sobre sob 

as categorias de vídeo clip musical, novela/série/trailer e entretenimento. Os vídeos poderiam 

ser feitos no enfoque de qualquer país hispano falante. Na primeira categoria destacaram-se os 

alunos de Alimentos e Apicultura matutino, e na segunda categoria e terceira categoria a turma 

de Apicultura vespertino. Nesta prova foram perceptíveis a desenvoltura dos alunos, bem como 

a criatividade e originalidade em relação aos vídeos “imitados”.  

No decorrer do evento, foram realizadas outras atividades com os alunos a prova do 

“deletreando” que consistia na avaliação da competência oral dos alunos, onde eles tinham que 

soletrar as letras das palavras corretamente. Vale destacar que as palavras foram também 

elaboradas pelos próprios alunos para as turmas oponentes; somavam-se no total 25 palavras 

para cada turma.  

As turmas vencedoras desta atividade foram Apicultura matutino e Informática se 

enfrentando mais tardiamente num embate de 50 palavras. A turma ganhadora desta prova foi 

Informática. É importante frisar que cada sala havia escolhido cinco representantes da turma 

para soletrar e outros cinco para compor o grupo de apoio quando necessário.  

Cabe destacar, outra prova bastante lúdica, a “maquiagem artística”. Cada sala deveria 

escolher um aluno ou aluna para ser maquiado de modo a representar a caveira mexicana. Na 

produção artística poderiam participar até cinco pessoas de cada turma. Nesta perspectiva, 

observamos muita criatividade e ousadia por parte de todas as turmas, sobretudo da turma de 

Apicultura matutino que conseguiu se sobressair na produção artística criando uma maquiagem 

bastante singular.   

Além disso, foram realizadas provas como “diálogo com familiar”, com objetivo de 

fazer uma conversação ao vivo durante pelo menos 1 minuto. Os temas eram sorteados na hora 

e as duplas (aluno e familiar) tinham que criar um diálogo sobre por exemplo a família, política, 

viagens, planes para o futuro, saúde, etc. Também foram desenvolvidas provas relacionadas a 

apresentações culturais de dança praticados pelos alunos. Eles deveriam mostrar seus talentos, 

criatividade e habilidades através da dança, seja de caráter individual e/ou coletivo. 
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Ainda, com relação as atividades desenvolvidas no decorrer na feria hispânica, foi 

realizada a prova de degustação a cegas. Cada turma, deveriam provar pratos e alimentos 

diversos e dizer qual a comida que se tratava, bem como os ingredientes utilizados, fazendo 

dessa forma o uso da língua espanhola.  

No encerramento do evento houve antes das premiações, a prova show de talentos. 

Nessa atividade os alunos demonstraram habilidades diversas, desde a da simples piada até a 

produção de coreografias significativamente difíceis, como no tango e flamengo, por exemplo.  

O total êxito dos alunos foi reflexo de um empenho extraordinário não somente dos 

alunos como também da professora que estava organizando o evento. Antes e durante o evento 

vimos a professora se empenhava em encorajá-los, persuadi-los e estimulá-los constantemente 

para que eles “brigassem” por aquela vitória; não criando climas de disputa e rivalidade, mas a 

de uma competição saudável, estimulando sempre aos alunos a darem o melhor de si em todas 

as circunstâncias.  

Como podemos observar o evento da hispanidade trouxe esse objetivo da 

interculturalidade da língua estrangeira, em que a língua não deve ser ensinada em si mesma, 

mas sim de forma contextual, enfatizando que a língua alvo advém de diferentes povos e 

tradições culturais. Assim sendo, 

 

A língua não é só um aspecto importante da cultura, mas também é um meio 

de acesso às manifestações culturais. [...] Na competência cultural de uma 

pessoa, as distintas culturais (a nível nacional, regional, social) em que as 

pessoas aderem não coexistem simplesmente uma junto à outra. (MARCO 

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, 2001, 

s/p.)2 

 

Assim, a proposta da professora para com esse evento oportunizou aos estudantes uma 

aproximação à realidade da língua acercando os alunos também aos sujeitos nativos que falam 

este idioma. Dessa forma, compreendemos e ressaltamos a importância destes aspectos 

interculturais, visto que acerca-se aos povos, à cultura, aos ambientes multiculturais dos que 

falam o idioma é ingressar verdadeiramente ao universo hispano falante.  

Nesta perspectiva, acreditamos que embora nossas aulas foram bastante breves de um 

modo geral, pudemos desenvolver e oportunizar aos alunos conteúdos interculturais, 

especialmente nas turmas de 4º ano. Já nas aulas do curso FIC, tivemos mais autonomia e 

                                                             
2 Tradução sob nossa responsabilidade: “La lengua no es sólo un aspecto importante de la cultura, sino también un 

medio de acceso a las manifestaciones culturales. [...] En la competencia cultural de una persona, las distintas 

culturas (nacional, regional, social) a las que ha accedido esa persona no coexisten simplemente una junto a otra.” 

(MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, 2001, s/p.) 



 

 

P
ág

in
a8

3
9

 

liberdade em relação aos conteúdos de se trabalhar uma língua estrangeira; utilizamos de 

práticas metodológicas diferenciadas, desde conteúdos mais gramaticais até atividades mais 

interativas e lúdicas, objetivando sempre o estímulo de aprendizagem dos alunos. Acreditamos, 

nesse sentido que nossas aulas teve uma forte presença do enfoque comunicativo, mas não 

somente, nos apropriamos também de uma perspectiva eclética, isto é, pensamos ter aportado 

não um método específico, porém vários (SÁNCHEZ, 2009). Fizemos o uso do método direto, 

audiolingual, audiovisual, comunicativo, de gramática e tradução, dentre vários outros mais, 

pois acreditamos, que nessa era pós método é praticamente impossível que um professor utilize-

se somente de uma metodologia, é necessário recorrer a todas elas, seja em maior ou menor 

grau. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas aulas observadas pudemos no instituto federal nos deparar com uma realidade 

distinta que estamos acostumados; não somente em relação à estrutura física e recursos 

digitais/multimídia facilmente disponibilizados nas salas de aula, mas também e principalmente 

pela qualidade das aulas com que ofertava/ministrava a professora, assim como pelo nível 

intelectual dos alunos se comparados aos demais do ensino básico da rede pública. A professora 

ministrava as aulas somente em língua espanhola e isso favorece(u) um 

desenvolvimento/aprendizagem mais acentuada e significativa. Quando nos chegou a parte da 

regência em que ministramos também na língua estrangeira os alunos já não tinham dificuldade 

de compreensão, por exemplo. Enquanto que em situações de outras escolas, os estagiários 

normalmente relatam dificuldades nesse aspecto, que no nosso caso não ocorreu.  

No que concerne ao desenvolvimento das nossas aulas no período da regência tivemos 

na maior parte menos autonomia em relação às turmas de 4º ano devido ao evento da 

hispanidade; já nas aulas do curso FIC tivemos mais liberdade levar mais atividades interativas 

mediante o conteúdo ministrado.  

No entanto, é necessário ressaltar que, tivemos muitas dificuldades e obstáculos nesta 

fase, especialmente a princípio em que nos foi posto o desafio de ensinar/expor conteúdos 

culturais dos países hispano falantes em que tínhamos pouco conhecimento sobre este dado 

assunto. Contudo abraçamos este desafio e começamos a estudar cada aspecto curioso que 

pudesse despertar o interesse dos alunos, objetivando chamar mesmo a atenção deles e 

promover também como a professora o fazia, um ensino de qualidade contribuindo de alguma 

forma na aprendizagem deles quanto à língua alvo. Felizmente, fomos logrando espaço e 
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confiança nos alunos pouco a pouco, até eles nos buscarem para perguntar sobre vários aspectos 

da feria da hispanidade, por exemplo. Assim que, a nosso ver, as nossas aulas foram produtivas 

e exitosas, tendo nós percebido que os alunos adquiriram os conteúdos que ministramos, 

respondendo então às nossas expectativas. 

Em relação à contribuição dos governadores e demais autoridades políticas para o 

sistema educacional é imprescindível sua participação, não somente nas escolas estaduais e 

municipais como também federais, visto que independentemente do que um sabe, devemos 

sempre sentir a necessidade de aprender mais e melhor. As autoridades podem e devem ofertar 

principalmente cursos de formação continuada a todos os professores, inclusive em suas 

unidades de trabalho.  

Com isso o Estagio supervisionado II nos possibilitou efetuar uma prática das teorias 

que aprendemos ao longo da graduação; colocando dessa forma “a teoria em ação”. Deste 

modo, este estágio nos possibilitou experiências e aprendizados significativos que servirão para 

nossas práticas posteriores, não somente profissionais e acadêmicas, mas também e 

principalmente para nossa vida.  
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AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO: CONSTITUINDO UMA DIDÁTICA SÓLIDA PARA 

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO A PARTIR DOS PCN E PCNEM 

 

Josielle Raquel Dantas da Silva 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

Emanuelle Kelly Alves de Souza 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Tecer no tocante às estratégias didáticas, bem como exercê-las é uma tarefa complexa que exige 

flexibilidade, conhecimento científico e, sobretudo, contextualização, isto é, adequação ao público 

abordado, tendo em vista a diversidade inerente aos sujeitos. Partindo desses pressupostos, este estudo 

busca realizar reflexões em relação às metodologias que são desempenhadas para o ensino de Língua 

Portuguesa, o intuito principal dessa investigação é descobrir que didáticas podem ser relevantes para 

as aulas da Língua Materna no Ensino Médio. Nossa sugestão é promover um ato de ação + reflexão + 

ação, isto se dará da seguinte maneira: um estagiário da disciplina de LP, observará a ação do professor 

atuante em sala de aula. Por sua vez, este, deve refletir sobre a prática aplicada e propor intervenções, 

se for o caso, que preencham as lacunas observadas. Ressalvamos aqui que nosso objetivo não é fornecer 

mais um modelo a ser seguido, contudo, trazer discussões em relação a importância de se refletir sobre 

o fazer docente. Uma vez que, em termos de prática percebemos um retorno positivo ao utilizar métodos 

que serão abordados no decorrer deste estudo. O uso da reflexão é uma relevante ferramenta que o 

professor de Língua Portuguesa pode e deve utilizar. Isto demonstra que é possível crescer e se 

aperfeiçoar a partir das abordagens que não surtiram o resultado desejado, buscando inovar propondo 

práticas produtivas e eficazes com os recursos que o sistema educacional tem a oferecer. 

 

Palavras-chave: Didática. Ação. Reflexão. Intervenção. Práticas de ensino. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A execução de uma didática sólida e eficaz, capaz de instigar um contínuo aprendizado 

e envolver o alunado a ponto de desenvolver o seu senso crítico é uma prática reconhecida por 

muitos professores, no entanto, pouco exercida. Realizar em sala de aula uma metodologia que 

funcione e promova bons resultados tem sido uma tarefa problemática para alguns profissionais, 

devido a aplicação de abordagens passadistas que não dão conta de um ensino eficaz, dando 

espaço para a criação de lacunas que limitam o aprendizado.   

Essas falhas se dão a partir do posicionamento que alguns professores exercem em sala 

de aula, se ancorando em práticas pouco eficazes. Propor uma metodologia onímoda, além de 

comprometer o desenvolvimento dos alunos ainda interfere no seu possível rendimento. Mas 

como identificar as falhas de ensino-aprendizagem? Estaria na má formação do professor ou na 

grade curricular da instituição? Seriam abordagens realizadas de forma equivocada ou falta de 

interesse por parte dos alunos? Visando encontrar algumas respostas para estes 
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questionamentos propomos uma troca de experiências através do estágio supervisionado 

obrigatório.  

Nossa sugestão é promover um ato de ação + reflexão + ação, isto se dará da seguinte 

maneira: um estagiário da disciplina de língua portuguesa, observará a ação do professor atuante 

em sala de aula. Por sua vez, este, deve refletir sobre a prática aplicada e propor intervenções, 

se for o caso, que preencham (ou não) as lacunas observadas. 

Diante disto, este estudo objetiva propor uma comparação entre metodologias, com o 

intuito de apresentar algumas possíveis abordagens para aulas de língua portuguesa no ensino 

médio. Para tanto, fundamentamos o nosso estudo nos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN (1998) e no PCNEM que é voltado ao ensino médio, nos estudos de Geraldi (2014), Koch 

(2013), Tardif (2010) e Zabalza (2014), demonstrando a partir do posicionamento desses 

estudiosos que é possível realizar abordagens produtivas e com os recursos que as escolas 

públicas oferecem.   

Considerando o exposto, organizamos a nossa pesquisa em três partes. Num primeiro 

momento, se abordará algumas concepções de ensino que se ligam diretamente com a atuação 

do professor em sala de aula e ainda será ressaltado a importância do estágio supervisionado 

para a formação docente. Posteriormente, apresentar-se-á as propostas dos PCNs para as aulas 

de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Por fim, serão abordadas as práticas exercidas pelo 

professor e pelo estagiário da disciplina de língua portuguesa, na qual realizar-se-á uma 

comparação entre estas, demonstrando assim, as possíveis contribuições (ou não) que um 

estagiário pode acarretar para o ensino aprendizado dos alunos em sala de aula. 

 

2 AS CONCEPÇÕES DE ENSINO E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: OS TRAÇOS 

MARCANTES DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Nesta seção será discutida algumas concepções de ensino que se ligam diretamente com 

a atuação do professor em sala de aula. Posteriormente, será ressaltado a importância do estágio 

supervisionado para a formação docente, assim como as contribuições que sua atuação pode 

acarretar para a prática docente. 

 

2.1 As concepções de ensino como ferramenta didática   

 

A prática docente se interliga a diversas concepções de ensino que acarretam consigo 

suas composições de linguagem e gramática, cada uma exercendo metodologias próprias, se 
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diferenciando uma da outra. Um professor de língua portuguesa adota geralmente uma única 

linha de ensino, logo, a prática que o docente escolher estará ligada também a uma construção 

de língua e gramática que se voltam a uma mesma ideologia. 

A primeira concepção de ensino é tida como Prescritivo/Normativo, que é uma prática 

voltada à gramática tradicional e a linguagem como expressão do pensamento. O conceito de 

gramática para esse eixo de ensino é segundo Sírio Possenti (2014, p. 47), “um conjunto de 

regras que devem ser seguidas por aqueles que querem ‘falar e escrever corretamente’. Nesse 

sentido, pois gramática é um conjunto de regras a serem seguidas”. Por isso, o ensino torna-se 

normativo, já que se volta à norma padrão e procura prescrever a maneira de falar e escrever 

conforme as regras. Já Koch (2013) menciona que a linguagem como expressão do pensamento 

evidencia um símbolo da representação psíquica que leva o indivíduo a refletir sobre seus 

conhecimentos de mundo para só então apresentá-los. Logo, nesse ponto, a preocupação maior 

é “o que se deve dizer”, segundo Possenti (2014). 

A segunda concepção de ensino é o descritivo, que se volta a uma gramática também 

descritiva e a uma linguagem que se evidencia como um instrumento de comunicação, na qual 

um emissor transmite a um receptor determinadas mensagens, conforme Koch (2013).  Nesse 

caso, temos um código capaz de transmitir informações. A gramática de cunho descritivo é para 

Possenti (2014, p. 48), “um conjunto de leis que regem a estruturação real de enunciados 

produzidos por falantes, regras que são utilizadas”. Logo, essa concepção se preocupa com o 

“como se diz”, conforme. Ainda sobre essas abordagens, Amarante (2014, p. 16, grifos do 

autor) acrescenta que, o ensino descritivo objetiva mostrar como funciona a linguagem, mas 

sobretudo, a língua. Nesse tipo de ensino, a língua materna é fundamental, por ser a que o aluno 

tem conhecimento. Trata, pois, de todas as variedades linguísticas e ainda prioriza as 

habilidades já adquiridas pelo aluno. 

Diante disto, pode-se acrescentar que essa construção de ensino se preocupa com a troca 

de informação e a maneira como esta é codificada, priorizando assim, a linguagem falada. 

Por fim, temos a terceira concepção de ensino que se apresenta como produtiva e se 

interliga com a gramática de cunho internalizada e apresenta a linguagem como um meio de 

interação, ou seja, identifica a linguagem como uma ação através da qual os membros da 

sociedade estabelecem vínculos a partir de interações, conforme Koch (2013). A gramática 

internalizada designa um conjunto de regras que o falante lança mão ao falar, isto é, já traz 

como aprendizado gramatical, mesmo não sabendo sua real função, segundo Possenti (2014). 

Por esse motivo o ensino torna-se produtivo, uma vez que utiliza-se dos conhecimentos já 
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internalizados nos alunos e os aperfeiçoa. Perante o exposto concordamos com o 

posicionamento de Menegassi, Ohuschi e Fuza (2011, p. 11), ao mencionar que, 

 

a expressão realizada pelos interlocutores não é simplesmente organizada pela 

atividade mental e transmitida pelo indivíduo para o meio social. Entendemos 

que, na verdade, o que ocorre é que as situações ou ideias do meio social são 

responsáveis por determinar como será produzido o enunciado. Desse modo, 

a formação da expressão depende das condições sociais, assim, temos o social 

interferindo no individual.  

 

Desse modo, esse modelo busca ensinar novas habilidades linguísticas a partir dos 

conhecimentos prévios já internalizados pelos alunos e utilizados diariamente em seu convívio 

social. Contudo, pode-se observar que a concepção de ensino que um professor utiliza em sua 

sala de aula se interliga com um tipo de gramática e linguagem específica que exigem práticas 

metodológicas distintas. Algumas dessas concepções já se encontram um tanto ultrapassadas, 

apesar disso, muitos profissionais continuam investindo nesses modelos passadistas, 

ocasionando assim, um baixo rendimento no ensino aprendizado dos alunos e promovendo 

lacunas para com a formação desses discentes. Apesar de existirem essas três abordagens de 

ensino, gramática e linguagem, isso não quer dizer que todos possam promover um bom 

rendimento educacional, porquanto é necessário considerar a bagagem de conhecimentos que 

o estudante já traz consigo do seu convívio social.  

 

2.2 Estágio supervisionado na formação docente  

 

A prática do estágio supervisionado como parte da formação docente é uma proposta 

obrigatória em todos os cursos de licenciaturas. Isto implica tanto para o convencimento do 

estagiário para com a área escolhida, quanto para o aperfeiçoamento do profissional em atuação. 

As universidades buscam preparar para o mercado um profissional capacitado e atualizado em 

abordagens teóricas em sua área de estudo, sendo assim, dispõe aos estudantes um arcabouço 

teórico crítico e múltiplo capaz de lhes oferecer preparação teórica para atuar em sua área de 

estudo. 

No entanto, é importante ressaltar que uma universidade não se propõe a formar apenas 

profissionais para atuar numa área específica, objetiva-se a formação de jovens capazes de lidar 

com questões que melhorem sua atual compreensão do mundo, formando-os não apenas como 

profissionais, mas como cidadãos críticos, capazes de vislumbrar o mundo em sua volta com 

um olhar mais reflexivo e abrangente, conforme Zabalza (2014). 
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Um bom profissional deve ser capaz de produzir os seus próprios saberes e utilizar a sua 

subjetividade como ferramenta de trabalho, de forma que tenham a capacidade de utilizar 

conhecimento de outros, mas ao mesmo tempo, ter a capacidade de produzir os seus próprios 

saberes, segundo Tardif (2014). Para Zabalza (2014, p. 94), “uma boa formação é aquela que 

possibilita o desenvolvimento integral das pessoas e as capacita para enfrentar desafios cada 

vez mais complexos”. Logo, uma formação considerada eficaz, deve equilibrar diversos eixos 

que promovam o desenvolvimento de um profissional, seja no âmbito pessoal, cultural ou 

social, de acordo com Zabalza (2014). 

Em contrapartida, não basta ter respaldo teórico, é necessário conhecer de maneira 

intrínseca os desdobramentos de sua profissão na prática. Para suprir essa necessidade, o estágio 

supervisionado promove aos estudantes de licenciatura um primeiro contato com sua futura 

área de atuação. Além disso, promove ao profissional que já atua no ramo o contato com as 

novas práticas e metodologias aplicadas pelas universidades. Partindo dessa perspectiva, a troca 

de saber torna-se recíproca e multifacetada, já que há a troca de conhecimento entre professor 

atuante, estagiário e alunos.  

 

3 OS PCNs NO ENSINO MÉDIO: UMA POSSÍVEL ABORDAGEM PARA AS AULAS 

DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Os parâmetros curriculares nacionais (PCNs) de língua portuguesa foram apresentados 

como recursos didáticos para auxiliar os profissionais da área em sala de aula. O PCNEM é um 

parâmetro voltado às aulas no Ensino Médio. As propostas apresentadas por esses princípios 

norteadores apresentam competências de ensino bastante abrangentes, diferentes de algumas 

abordagens apresentadas anteriormente. Esses documentos apresentam uma metodologia de 

ensino contextualizada com escrita, leitura, oralidade, propostas com temas transversais, 

literatura, debates e afirma: “pensar o ensino de Língua Portuguesa no ensino médio significa 

dirigir a atenção não só para a literatura ou para a gramática, mas também para a produção de 

textos e a oralidade”, apresentando assim, uma prática de ensino sólida, abrangente e 

contextualizada que visa a formação do senso crítico do alunado, conforme o PCN (2000). 

Segundo o PCNEM: 

 

o ensino de Língua Portuguesa, hoje, busca desenvolver no aluno seu 

potencial crítico, sua percepção das múltiplas possibilidades de expressão 

linguística, sua capacitação como leitor efetivo dos mais diversos textos 

representativos de nossa cultura. Para além da memorização mecânica de 
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regras gramaticais ou das características de determinado movimento literário, 

o aluno deve ter meios para ampliar e articular conhecimentos e competências 

que possam ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua com que 

se depara, na família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho 

(BRASIL, 2000, p. 52). 

 

Logo, pode-se afirmar que não se prepara os discentes apenas para provas rotineiras ou 

vestibulares, formam-se cidadãos para a vida, pessoas críticas e capazes de expor seu ponto de 

vista. Nesse caso, o professor pode trabalhar com quatro princípios; ouvir, falar, ler e escrever.  

 

4 PRÁTICAS EM DESTAQUE: COMPARAÇÃO ENTRE A DIDÁTICA DO PROFESSOR 

E A DO ESTAGIÁRIO  

 

Este parâmetro, busca comparar e analisar as metodologias exercidas por um professor 

atuante e por um estagiário da disciplina de língua portuguesa, a partir das abordagens 

apresentadas nos PCNs. Nosso intuito é demonstrar as possíveis contribuições que um 

estagiário pode acarretar para as aulas de língua portuguesa. 

Para tal intervenção, escolhemos uma escola de rede pública de ensino, situada na cidade 

de Mossoró-RN. Assim como um estagiário de língua portuguesa no período estágio 

obrigatório, do mesmo município. Inicialmente, as aulas do professor praticante devem ser 

observadas, após uma semana de observação o estagiário deve planejar e aplicar algumas 

intervenções para as aulas contempladas. As turmas escolhidas foram do 1º ano do Ensino 

Médio.  

 

4.1 A prática do professor atuante 

 

Durante o período de observação e considerando algumas reuniões realizadas com o 

professor em questão, pode-se relatar uma certa mistura de metodologias de ensino. A princípio, 

o docente se apresentou como um profissional que aplica uma didática de cunho tradicional. 

Além de se limitar ao uso exclusivo do livro didático.  

Ao trabalhar nas aulas o ensino literário acaba se detendo apenas aos contextos 

históricos, não apresentando poemas, pinturas ou músicas que possam se relacionar com o 

período, logo, trabalha a literatura de forma superficial.  

A produção textual é um recurso muito utilizado, no entanto, não visa o exercício do 

senso crítico do aluno, como proposto pelos PCNs. Geralmente, o profissional em questão 

apresenta e assiste junto com a turma um filme que se volta a uma determinada temática. Ao 
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invés de pedir uma produção crítica na qual o aluno possa se posicionar dando sua opinião sobre 

o assunto, é proposto apenas um texto descritivo, que narre os acontecimentos.  

O ensino de gramática se limita aos conceitos apresentados no livro didático e a algum 

exemplo que possam ser elaborados no momento da explicação. Nota-se um certo afastamento 

da turma para com o docente, como se houvesse uma divisa entre o professor e a turma. 

 

4.2 A prática do estágio 

 

Diante das observações realizadas e considerando o tempo concedido para a realização 

do estágio supervisionado, realizou-se uma proposta de intervenção para as aulas de Literatura 

e Produção Textual. 

Deu-se continuidade aos assuntos que estavam sendo apresentados no segundo bimestre. 

A temática abordada era os gêneros literários (lírico, dramático e épico). A pedido do professor 

atuante trabalhamos com o conteúdo do livro didático de língua portuguesa, no entanto, 

pedimos a permissão para ir além do uso do livro didático. Apresentou-se o conteúdo em forma 

de seminário com slides, os exemplos para cada uma das abordagens foram realizadas através 

de músicas e filmes, nossa proposta foi comparar exemplos dos gêneros na antiguidade com a 

proposta destes para contemporaneidade, por exemplo, do gênero lírico temos a ópera. Foi uma 

maneira de mostrar que esses gêneros ainda estão presentes no nosso dia a dia e não só nas 

páginas dos livros.  

Após a explicação desses gêneros, propomos que a turma se dividisse em três grupos e 

escolhessem um gênero estudado, assim eles deveriam apresentar em forma de seminários os 

gêneros na atualidade. Foi um exercício deveras produtivo, além de fazer os alunos se 

relacionarem entre si, rompemos com a divisa que dividia aluno e professor. Os alunos 

trouxeram trechos de filmes com as temáticas, apresentaram músicas ao vivo (ao som de voz e 

violão) e um outro grupo realizou uma dramatização sobre a temática escolhida. A proposta nos 

possibilitou resultados, até então, nem imaginados.  

Nossa proposta para a produção textual foi a realização de artigos de opinião (gênero 

revisado em sala antes das produções). Escolhemos uma temática transversal para realizar a 

elaboração. Sobre a temática, levamos textos, poemas, músicas e vídeos, para que os alunos 

tivessem consciência do que se tratava para só então se posicionarem.  

Buscando aperfeiçoar a escrita e conhecimentos dos alunos, nossa proposta é trabalhar 

com a reescrita desses textos. Após a detectar os principais equívocos presentes nos textos, 

propomos uma aula de intervenção, na qual os próprios alunos podiam apontar soluções para 
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as problemáticas nas produções dos colegas. Após a realização desta aula e algumas 

observações realizadas, tanto pelo professor atuante quando pelo estagiário, os textos foram 

devolvidos para a reescrita.  

No entanto, devido ao término do período de estágio, não alcançamos a reescrita dos 

alunos, mas mantendo o contato com o professor atuante e ficamos sabendo da eficácia da 

intervenção, que segundo o professor, melhorou consideravelmente a produção textual dos 

alunos tanto no que diz respeito à temática trabalhada quanto na tessitura textual. Além disso, 

ainda despertou-se o senso crítico dos estudantes, fazendo-os perceber que a produção textual 

está além da construção de frases com coesão e coerência, todavia, possui o nível discursivo, 

levando em consideração diversos fatores tais como contexto, interação entre os sujeitos, 

cultura, dentre outros elementos.  

 

4.3 Ação-reflexão-ação: confrontando metodologias 

  

Nota-se que a partir das observações realizadas, encontrou-se algumas lacunas que de 

certa forma interferiram no ensino aprendizado dos alunos em questão. O distanciamento entre 

os alunos e o professor torna a sala de aula um depósito de informações, em vez de um ambiente 

de troca e aperfeiçoamento de saberes.   

A proposta de uma intervenção a partir de um estagiário, contribui tanto para a sua 

própria formação como futuro profissional, quanto para o aperfeiçoamento do professor em 

atuação. Ao observar as aulas e analisar as lacunas presentes no referido ambiente escolar, o 

estagiário pôde perceber que exercer uma prática que envolva o alunato e comporte as propostas 

dos PCNs não é uma atividade fácil de se realizar, todavia, sua realização o torna um 

profissional melhor, capaz de preparar uma nova geração não apenas para o mercado de 

trabalho, mas para a vida. 

Já o professor atuante, pode perceber a importância de se afastar de sua prática e refletir 

sobre suas metodologias. O ato de se auto avaliar como profissional não é uma tarefa fácil, 

todavia é necessária. É preciso agir, realizar tarefas, mas ao mesmo tempo, deve-se refletir sobre 

a ação aplicada e as contribuições e falhas que ela pode acarretar. Por esse motivo a prática de 

ação+reflexão+ação se faz necessária tanto para estagiários, quanto para profissionais em 

exercício.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi estudado, pode-se ressaltar a importância da autoavaliação de sua 

prática para um profissional. É necessário se afastar, refletir e intervir em sua atuação, quando 

se fizer preciso. Buscar o norteamento dos PCNs é uma escolha assertiva, já que este documento 

apresenta caminhos de interação e intervenção para propostas didáticas.  

Utilizar o estágio obrigatório como ferramenta de uso+reflexão+ação, demonstra para 

os profissionais em carreira inicial, que muitas vezes, as falhas no ensino aprendizado não se 

encontram na grade curricular da instituição ou na falta de interesse dos alunos, mas sim nas 

metodologias exercidas em sala de aula pelo próprio profissional.  

O uso da reflexão é uma relevante ferramenta que o professor de língua portuguesa pode 

e deve utilizar. Isto demonstra que é possível crescer e se aperfeiçoar a partir das abordagens 

que não dão certo, buscando inovar, propondo práticas produtivas e eficazes com os recursos 

que as escolas públicas podem oferecer.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para a leitura e a escrita serem aliadas no processo educacional das turmas do 6º e 9º 

ano do ensino fundamental II, foi-se necessário a criação do projeto LER E ESCREVER: UMA 

VIAGEM AO MUNDO DA IMAGINAÇÃO e esse projeto é desenvolvido na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Cônego Sandoval em Brejo do Cruz-PB por quatro bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da UEPB do Campus IV 

de Catolé do Rocha-PB.  

Esses realizaram as atividades concernentes aos gêneros textuais contidos nos livros 

didáticos das turmas do 6° ano (Histórias em Quadrinhos) e do 9° ano (Conto) do ensino 

fundamental II, sendo cada dupla de bolsistas responsáveis por cada uma dessas turmas. Dessa 

forma, esse projeto foi desenvolvido no período de imersão de atividades práticas com os alunos 

da escola em questão, acompanhados da supervisora, que se iniciou em abril de 2019 e se 

encerra em novembro de 2019.  

Em vista disso, a pertinência do tema foi devido ao fato de se perceber no período de 

observação, que esses alunos, participantes da pesquisa, não vislumbravam a leitura e a escrita 

como uma atividade prazerosa, visto que os meios tecnológicos os tem afastado do contato com 

outro meio de leitura e escrita que não seja digital. Outro aspecto importante a ser enfatizado é 

o acesso restrito a leitura e escrita no núcleo familiar, em que não é dado o incentivo necessário 

para os discentes continuarem o exercício da leitura e escrita iniciado na escola. 

Partindo dessa problemática, o objetivo geral desse trabalho é contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à leitura, interpretação e produção 

de textos. Dessa forma, para que esse objetivo fosse alcançado foi necessário desenvolver 

atividades interdisciplinares, envolvendo as diversas áreas do conhecimento, levando à 

percepção de que a leitura e a escrita é uma atribuição de todos, bem como proporcionar meios 
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que possam ampliar o repertório linguístico e cultural dos estudantes, colaborando na 

construção da cidadania. 

Ademais, a metodologia utilizada trata-se de um relato de experiência, envolvendo uma 

abordagem quanti-qualitativa, no qual foi realizada duas pesquisas de campo, a primeira, diz 

respeito as principais dificuldades dos educadores (de um determinado município) ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem e a segunda, refere-se ao uma análise do desenvolvimento do 

projeto, levando em consideração a vivência dos discentes com a leitura e a escrita antes e após 

o referido projeto. 

Assim, o desenvolvimento desse trabalho é embasada nos posicionamentos de 

Albuquerque (2016), Alves & Nóbrega (2014), Barbosa (2004), Brasil (2006), Gotlib (1900), 

Nunes & Silveira (1997), Rozemberg (2018), Solé (1998), Schneuwly (2004). Dessa forma, a 

fundamentação teórica está subdividida em 3 (três) tópicos, nos quais será apresentado a 

importância da leitura e da escrita na formação de um cidadão, assim como, a importância do 

estudo dos gêneros textuais em sala de aula, voltado especificamente aos gêneros: história em 

quadrinhos e conto, e por fim, retratar a relevância do gênero dramático (teatro) para a 

identidade de alunos protagonistas. 

Nesse sentido, a relevância do projeto LER E ESCREVER: UMA VIAGEM AO 

MUNDO DA IMAGINAÇÃO, é estimular a formação de alunos leitores e escritores, críticos 

e participativos, capazes de interagirem em sua realidade na condição de cidadãos conscientes, 

solidários e autônomos de sua atuação na sociedade.  

 

2 METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) 

 

Para tal finalidade, a metodologia utilizada neste trabalho é um relato de experiência, 

envolvendo a abordagem quanti-qualitativa, partindo de uma perspectiva teórica atual das 

ciências humanas, por meio das contribuições teóricas dos pesquisadores utilizados neste artigo. 

Dessa forma, foram realizadas duas pesquisas de campo, sendo a primeira destinada aos 

educadores da rede Municipal de ensino da cidade de Brejo do Cruz-PB. Essa, foi produzida 

por meio de entrevistas que buscavam descobrir as principais dificuldades dos professores no 

processo de ensino-aprendizagem. Já a segunda pesquisa, é voltada para os estudantes das 

turmas em que o projeto foi desenvolvido, buscando avaliar se teve alguma 

contribuição/mudanças que favoreceram a vida de leitor (a) e escritor (a) desses alunos, fazendo 

uma comparação de como era a experiência deles em relação ao contato com esses meios antes 



 

 

P
ág

in
a8

5
4

 

do projeto ser iniciado. Dessa maneira, foi produzido um levantamento de dados a partir das 

respostas coletadas. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 A importância da leitura e da escrita na formação de um cidadão 

 

A leitura e a escrita são elementos essenciais na formação de um cidadão, tendo em vista 

que a prática de ambos proporciona ao leitor um leque de informações e consequentemente o 

conhecimento de diversas áreas, bem como, colabora para à expansão do vocabulário e do 

desenvolvimento de um aluno critico e consciente, além de impulsinonar as relações sociais.  

Nesse sentido, por meio de uma leitura formativa e informativa, a escrita poderá ser 

aprimorada pelo discente, o qual pode enriquecê-la com conhecimentos cientificos e técnicas 

coesivas referentes ao contexto.  

Dessa maneira, a leitura e a escrita são caminhos para expandir à aprendizagem dos 

educandos e ampliar seu olhar para o universo e não utilizá-las como forma de simples 

decodificação de símbolos, tendo em vista que esses elementos estão como objetivos 

prioritários na educação fundamental, a qual é a base para o desenvolvimento de alunos leitores 

e escritores, como enfatiza Solé (1998). Para a referida autora, espera-se que no final dessa 

etapa os alunos possam:  

 
 

ler textos adequados para a sua idade de forma autônoma e utilizar os recursos 

ao seu alcance para referir as dificuldades dessa área, (...), também se espera 

que tenham preferências na leitura e que possam exprimir opiniões próprias 

sobre o leram. Um objetivo importante nesse periodo de escolaridade é que as 

crianças aprendam progressivamente a utilizar a leitura com fins de 

informação e aprendizagem (SOLÉ, 1998, p. 34). 

 

Dessa maneira, para que haja a concretização do que enfatiza Solé anteriormente, a 

instituição escolar tem como atividade principal,ensinar aos educandos a lerem de forma 

prazerosa e a escreverem de maneira mais dinâmica, propocionando-os o contato de diversas 

leituras literárias, bem como, oficinas de produção textual, a fim de estimular nos alunos a 

prática da leitura e escrita, pois, ambas “são muito importantes para que as pessoas exerçam 

seus direitos, possam trabalhar e participar da sociedade com cidadania, se informar e aprender 

coisas novas ao longo de toda a vida” (BRASIL, 2006, p. 05). 
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No entanto, essa função não diz respeito somente a escola, mas é necessário um intenso 

engajamento de outras instituições sociais, como a família, o apoio pedagógico dos professores, 

de toda comunidade de modo geral, que tenham intenção de ajudar a encontrar meios que 

favoreçam à formação de alunos leitores, críticos e escritores, capazes de refletirem sobre o seu 

papel de cidadão na sociedade.  

Desse modo, é através da leitura que o ser humano consegue se transportar para o 

desconhecido, explorá-lo, decifrar sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao 

sabor da existência. Nesse sentido, com o hábito da leitura, o discente pode então, vivenciar 

experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos adquiridos durante 

o processo de aprendizagem. E é por meio da leitura que adquirimos um amplo vocabulário, 

proporcionando assim, um enriquecimento nas produções textuais. 

 

3.2 A importância do estudo dos gêneros textuais em sala de aula 

 

Os gêneros textuais, em suas diversas formas, transmitem conhecimentos e apresentam 

diversos conteúdos e estilos temáticos, podendo assim atender as necessidades para a 

comunicação dos indivíduos. Segundo Bakhtin (1989), as atividades humanas são realizadas 

através dos gêneros que são materializados no texto, ou seja, os textos que produzimos, sejam 

eles orais ou escritos, possuem características relativamente estáveis que configura, de acordo 

com o autor, diferentes gêneros discursivos. Dessa forma, os gêneros textuais contribuem no 

processo de leitura e produção textual, tornando o aluno um leitor e escritor competente, 

pensante e crítico. Segundo Schneuwlye Dolz (2004), é de extrema importância que se 

proporcionem aos alunos o contato com os mais diversos tipos de gêneros textuais, pois o ensino 

da leitura e da escrita dentro da escola pode fazer com que o aluno possa refletir, apropriar-se 

e usar diversos ou todos os tipos de gêneros textuais.  

Levando em consideração os gêneros textuais trabalhos no projeto, as histórias em 

quadrinhos são narrativas contadas a partir de uma estrutura que utiliza a linguagem verbal e a 

não verbal, envolvendo diversos elementos da narrativa. A utilização de HQs no ensino é de 

grande importância, pois possibilita aos alunos a obterem um bom rendimento e desempenho 

no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Barbosa (2004, p. 21), “[...] As histórias em 

quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo das aulas, aguçando sua 

curiosidade e desafiando seu senso crítico”. Além disso, o quadrinho é um gênero em si mesmo, 

mas dentro dele possui diversos subgêneros. Dessa forma, as Histórias em Quadrinhos 

contemplam todos os alunos, tanto aqueles que já leem fluentemente quanto àqueles que ainda 
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possuem dificuldades com a leitura, pois une a palavra à imagem e isso faz com que os discentes 

consigam deduzir o significado da história. Ademais, o PCN lista as histórias em quadrinhos 

como um gênero adequado para o trabalho com a linguagem escrita. Além de corroborar no 

incentivo e desenvolvimento da leitura, as HQs despertam a criatividade dos alunos, podendo 

eles, descobrirem seus talentos e se tonarem desenhistas e escritores. 

O conto é uma narrativa breve e escrita em prosa, sendo mais curto do que o romance e 

a novela. A finalidade desse gênero textual é narrar uma história, seja ela breve ou longa. No 

entanto, conforme Gotlib (1990, p. 12) o conto “não se refere só ao acontecido. Não tem 

compromisso com o evento real. Nele, realidade e ficção não têm limites precisos”. Posto isso, 

o gênero textual conto tem uma satisfatória importância no ensino e na aprendizagem em sala 

de aula, pois faz com que o aluno possa refletir e discutir, através de debates, sobre as questões 

sociais presentes nesse gênero. Além disso, o conto, se desenvolvido por meio de roda de 

leitura, incentiva na fala dos alunos e permite que eles se tornem em seres pensantes/ e críticos. 

Portanto, O trabalho com esse gênero na sala de aula pode contribuir para despertar no aluno 

não somente o desejo pela leitura, mas também pela análise textual. 

 

3.3 A relevância do gênero dramático teatro para a identidade de alunos protagonistas 

 

Partindo da busca por meios mais dinâmicos de ensino e da intenção de experienciar 

metodologias diversas que possam ser favoráveis a aprendizagem dos alunos, foi encontrado 

no teatro uma alternativa possível, na visão de alguns professores e pesquisadores, de ser uma 

ferramenta útil durante o processo de ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, durante a vivência do projeto em sala de aula, foi utilizado esse gênero 

dramático como aliado para trabalhar os gêneros Conto e História em Quadrinhos. Ademais, 

essa discussão busca enfatizar a relevância que esse instrumento traz para o engajamento dos 

alunos nas atividades propostas, se valendo da experiência nas séries em que o projeto foi 

desenvolvido. 

Assim, um dos pontos a serem introduzidos nesta discussão é a necessidade, como 

afirma SHEIRA (2014 p. 191), de que todos necessitam fugir da realidade corriqueira do dia a 

dia, por meio de brincadeiras, como forma de aliviar as tensões e ver novas possibilidades de 

aprendizagem. Nesse sentido, utilizando essa ferramenta, o ensino pode se tornar menos 

enfadonho e não distancia o contato do leitor com a essência dos textos. 

Dessa maneira, o teatro é uma pedagogia aberta à possibilidade; é um meio para o 

estudante sair do mundo real e entrar no contexto literário. Outrossim, essa ferramenta dá 
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oportunidade as questões sociais presentes nos textos não serem mais apenas lidas, mas vividas 

e sentidas, de acordo com a interação do personagem com os lugares e épocas presentes no 

texto. 

Por outro lado, a oralidade também assume um papel importante neste trabalho, pois 

durante a prática do projeto, foi percebido que muitos ainda têm dificuldade de se expressarem 

em tarefas simples, como a participação em discussões; e com isso o teatro entra como 

possibilidade de dar voz a esses alunos, de valorizar as suas competências e incitá-los a 

descobrir novas habilidades. 

Através do recurso pedagógico teatro, é notório (mediante as aulas executadas) que o 

trabalho em grupo também pode fluir melhor, mediante a necessidade de socialização entre as 

falas e durante a construção da peça, em que se é exigido uma participação ativa entre todo o 

elenco. Assim sendo, desde o papel mais breve, até aquele que exige mais interpretação, assume 

uma importância específica no teatro; e com isso, valida a participação de cada discente. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fazer parte do contexto escolar contemporâneo, significa se deparar com desafios 

diversos que encaminham para a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre a prática 

docente, sendo necessário, o ajuste e o redirecionamento de cada peculiaridade evidenciada em 

sala de aula. Deste modo, os termos “remover” e “semear”, nos leva a refletir de acordo com as 

palavras de Nunes & Silveira (2009, p. 75), que “o ensino, por sua vez, exige desafios que 

pressupõe uma metodologia que facilite a investigação, experimentação e descoberta por parte 

dos alunos.” Nesse contexto, é notório perceber, na fala dos docentes, que existem várias pedras 

no caminho que dificultam o processo de ensino-aprendizagem, sendo as principais delas: a 

ausência da família do educando na escola; a escassez de recursos; a falta de formação 

continuada e a desmotivação dos alunos. 

Mediante aos desafios apontados no meio educacional, foi realizada uma pesquisa com 

vinte e cinco professores da rede municipal de ensino - ambos lecionam nas turmas do ensino 

fundamental II na Escola em que o projeto é desenvolvido -, com o objetivo de conhecer as 

principais dificuldades dos educadores ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse intuito, 76 % dos educadores, considerando o contexto e a realidade das 

instituições onde trabalham, acreditam que o distanciamento da família é, sem dúvidas, o grande 

desafio enfrentado hoje nas escolas públicas, enquanto 24% dos entrevistados consideraram a 

desmotivação dos alunos como sendo o principal desafio a ser vencido no ambiente escolar. 
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Partindo dessa perspectiva, a segunda pesquisa, refere-se à aplicação de um questionário 

escrito, com o foco de se obter os resultados acerca do nível de leitura e escrita antes e após o 

projeto por parte dos discentes do 6º ano e do 9° ano. Dessa forma, diante dos dados obtidos da 

turma do 6º ano, composta por 43 alunos, apenas 86% participaram do questionário, enquanto 

2,5% se recusaram a fazer e 11,5% não estavam presentes na sala de aula. Desse total de alunos 

presentes, 83,7% responderam que com o projeto obtiveram uma melhora no hábito da leitura 

e da escrita, e 16,3% melhoraram apenas um pouco. Dos 86% dos alunos que participaram, 

86,5% lêem com prazer e 13,5% lêem por obrigação. 

Em consideração a turma do 9° ano, de 33 alunos, 84,8% estavam presentes, sendo que 

só 78,6% responderam. Desses, 64% afirmaram que não tinham um hábito de leitura prazerosa 

e que sentiam dificuldades na escrita. No entanto, após o desenvolvimento do projeto, os 86,5% 

que estavam presentes, declararam que com a ajuda do projeto, obtiveram o hábito pela leitura 

prazerosa, consequentemente, aprimoraram a escrita, enquanto 13,5% alegaram que o projeto 

não mudou nada na vivência deles na leitura e na escrita. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura é vista como a principal ponte para o aprimoramento da escrita do educando, 

pois é por meio dela que se é possível adquirir conhecimentos acerca das diversas áreas. Além 

disso, a leitura e a escrita são fatores primordiais das instituições de ensino, incentivando aos 

alunos com espaços e momentos de leituras, oficinas de produções textuais, proporcionando 

momentos prazerosos, pelo qual o discente possa viajar no seu imaginário. Porém, esse 

incentivo só é possível ocorrer com o auxílio da família de cada educando, como também de 

todas as pessoas e órgãos que queiram contribuir para o desenvolvimento de um cidadão.  

Assim, os gêneros textuais contribuem no processo de leitura e produção textual, 

tornando o aluno um leitor e escritor competente, pensante e crítico. Dessa forma, as histórias 

em quadrinhos, possibilita aos alunos a obterem um bom rendimento e desempenho no processo 

de ensino e aprendizagem através dos desenhos e falas presentes nela, aguçando a curiosidade 

e despertando a criatividade dos discentes. Enquanto o conto, permite a reflexão, discussão por 

meio de rodas de leitura, instigando aos alunos a debaterem sobre questões sociais. Além disso, 

incentiva na fala e propicia a eles a serem seres pensantes e críticos. 

Dessa maneira, é perceptível que os educadores passam por alguns desafios na sua 

trajetória escolar, dificultando o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Dentre essas 

dificuldades, o distanciamento da família no ambiente escolar foi posto pelos os professores da 
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rede municipal de ensino de Brejo do Cruz-PB, como o mais prejudicial no processo 

educacional.  

Nesse intuito, durante o desenvolvimento desse projeto, é perceptível  que o teatro pode 

ser apresentado como uma alternativa para ampliar a visão dos alunos sobre a 

leitura,proporcionando uma aprendizagem de maneira lúdica e dando ao sujeito a 

oportunidadede expressar suas emoções e ser o protagonista de suas vivências.  

Em síntese, o projeto LER E ESCREVER:UMA VIAGEM AO MUNDO DA 

IMAGINAÇÃO foi de extrema importância para o desenvolvimento da leitura e da escrita de 

alguns alunos. No entanto, o PIBID, com suas ações de projetos desenvolvidos, busca junto 

com as instituições de ensino de rede pública, contribuir para uma educação comprometida com 

o ensino de qualidade para todos. 
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RESUMO 

 
É notório que possibilitar o habito de leitura aos alunos é imprescindível para a formação de cidadãos 

críticos e pessoas mais capazes de lidar com as complexidades de suas realidades. Este trabalho tem 

como objetivo analisar o impacto do poder que a literatura tem para transformar vidas e de levar as 

pessoas a uma reflexão sobre suas próprias experiencias humanas, impactando na construção de um 

conhecimento sobre o mundo ao seu redor, para isso analisaremos as respostas de alunos do 9º ano do 

ensino fundamental, através de um questionário sobre algumas obras estudadas por eles durante o ano 

letivo. Tal trabalho é resultante de nossa experiência em sala de aula na “Escola Estadual José Ferreira 

da Costa”, localizada na cidade de Rafael Fernandes – RN, através do contato direto com a teoria de 

ensino e aprendizagem e a prática da docência proporcionado pelo Programa de Residência Pedagógica 

– RESPED. Para guiar nosso trabalho adotamos Todorov (2009) que vem propor um ensino de literatura 

que possa fazer sentido no mundo do aluno, proporcionando uma ligação com sua vivência no mundo 

real, de encontro a isso, usamos Paulo Freire (1989), pois defende que antes mesmo da leitura da palavra 

temos a leitura de mundo (apoiada na vivência do leitor) e Candido (1995) que vem tratar a literatura 

como direito básico do ser humano, retratando o papel humanizador que ela apresenta. Com esse 

trabalho entendemos a importância da literatura para o desenvolvimento cultural e intelectual e que é 

necessário despertar o interesse dos alunos pela leitura, buscando formas dinâmicas de apresentar o texto 

literário, tratando-o como uma ponte que se liga ao mundo do estudante, buscando fortalecer assim, o 

aspecto transformador e humanizador da literatura. 

 

Palavras-chave: Texto literário. Leitura. Ensino. Transformação. 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nem sempre é uma tarefa fácil difundir o gosto pela literatura, ainda mais, tratando-se 

da complexidade que é estar em sala de aula e lidar com os mais variados tipos de alunos e de 

realidades, isso foi o que notamos durante o período de experiência com o RESPED – Programa 

de Residência Pedagógica que trata-se de um projeto federal, e que atua em diversas áreas do 

ensino, proporcionando assim aos alunos integrantes tão bem como seus preceptores 

(Professores orientadores), realizações e novas práticas referentes ao ensino em sala de aula, 

por tanto, tal trabalho é resultante de nossa experiência docente na “Escola Estadual José 

Ferreira da Costa”, localizada na cidade de Rafael Fernandes – RN. 
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De acordo então com a nossa experiência através desse programa e percebendo o esforço 

de nossa professora preceptora para incumbir nos alunos o gosto pelos livros, fomos levados a 

uma reflexão sobre a importância da leitura, sobre o poder transformador da literatura e a 

necessidade de se debater sobre como se dá o ensino literário nas escolas, sendo esse o motivo 

de incentivo que nos direcionou a pesquisa e a construção desse trabalho. 

 

2 OBJETIVOS E METODOLOGIA  

 

Após desenvolvermos uma oficina literária em uma sala de 9° ano, na qual trabalhamos 

dois livros denominados como (Meu Pé de Laranja Lima – José Mauro de Vasconcelos e 

Extraordinário – J. R. Palácio). Resolvemos sondar os alunos e tentar examinar o que eles 

entendiam como sendo importante no ensino de literatura, como essa literatura influência na 

formação do indivíduo. 

Debatemos em conjunto com os alunos durante a oficina a importância que a literatura 

tem na sociedade, suas contribuições e o poder que ela emana nos leitores. Os alunos 

mostraram-se em alguns momentos confusos, em outros muitos nos surpreenderam com os 

pensamentos que eram externados.  

Este trabalho tem, por tanto, o objetivo de analisar o impacto do poder que a literatura 

tem para transformar vidas e de levar as pessoas a uma reflexão sobre suas próprias experiencias 

humanas, impactando na construção de um conhecimento sobre o mundo ao seu redor para isso 

buscamos entender de acordo com o próprio aluno como o texto literário influência em sua 

vida. 

Para esse trabalho aplicamos um método qualitativo pois analisaremos os dados de 

pesquisa de forma subjetiva em que buscamos analisar as concepções dos alunos sobre a 

literatura, considerando suas ideias e pontos de vista, tratando-se, por tanto, de uma pesquisa 

de campo, já que elaboramos e aplicamos questionários como forma de ter acesso ao material 

de analise necessário para entendermos a problemática dessa pesquisa. 

Por tanto, para obter um corpus para análise, desenvolvemos um questionário contendo 

cinco (5) questões. Esse foi desenvolvido com o propósito central de capturar o que os alunos 

pensam a respeito do ensino de literatura e o seu poder humanizante em sala de aula e de um 

modo geral, principalmente, se olharmos para uma sociedade em constante construção.  

Para análise selecionamos três (3) questionários, e durante essa análise optamos por não 

identificar os alunos, assim, mantendo a identidade deles oculta e reservando como direito 
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comum não terem publicados seus nomes.  Sendo assim, tais alunos serão identificados como 

A1, A2 e A3. 

Segue o questionário que foi usado para coleta de dados: 

 

Qual a importância de se trabalhar a literatura em sala de aula? 

 

Qual o poder da literatura para transformar a vida das pessoas? Essas 

influências são positivas na construção do indivíduo? 

 

A literatura tem o poder de transformar vidas?  Como? 

 

O livro de R. J. Palácio “Extraordinário”, de alguma forma pode transformar 

a vida de um leitor? De que forma essa transformação poderia ocorrer? 

 

Conhecendo o livro e as problemáticas sociais que o rodeiam, quais impactos 

o livro “Meu pé de laranja lima” pode causar na vida do leitor? 

 

3 UM TRAÇADO TEORICO: POR UMA COMPREENSÃO DO ENSINO DE 

LITERATURA COMO PONTE E NÃO COMO MURO 

 

Muitas vezes o ensino de literatura se dá de forma a privilegiar alguns aspectos internos 

do texto literário, nesses casos, alguns professores direcionam a análise de algumas obras em 

aspectos ligados a estrutura do texto, muitas vezes reduzindo-as a alguns questionamentos pré-

determinados e com pouco espaço para a reflexão sobre o sentido da obra.  

Isso acontece porque ao focar nesses aspectos internos, muitas vezes, esquecemos de 

estabelecer conexão com conteúdos externos, isso é o que destaca Todorov (2009, p. 30) que 

realça também a importância de uma literatura como “capaz de conduzir ao conhecimento de 

um objeto exterior, em vez de buscar os arcanos da disciplina.” Seguindo esse pensamento, o 

autor realça a importância de uma abordagem estrutural como instrumento para analise literária, 

porém não se valendo somente desse meio e dedicando-se a isso de forma integral. 

De acordo com ele, devemos ir além, pois as obras existem sempre dentro de um 

contexto e que podem ser dialogadas com a realidade do aluno, afinal, como queremos que o 

aluno estabeleça o gosto pela literatura e crie um vínculo com a obra se a mesma não perpassar 

pela vivencia pessoal do estudante?  

 

Lê essas obras não para melhor dominar um método de ensino, tampouco para 

retirar informações sobre as sociedades a partir das quais foram criadas, mas 

para nelas encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o 

homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua 

existência; ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo. O conhecimento 

da literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias que conduzem a 
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realização pessoal de cada um. O caminho tomado atualmente pelo ensino 

literário, que dá as costas a esse horizonte (“Nessa semana estudamos 

metonímia, semana que vem passaremos à personificação”), arrisca-se a nos 

conduzir a um impasse- sem falar que dificilmente poderá ter como 

consequência o amor pela literatura (TODOROV, 2009, p. 32). 

 

Em outras palavras, para um ensino de literatura eficiente, devemos sim, levar em 

consideração aspectos estruturais e internos do texto, mas também a leitura deve fazer sentido 

no mundo do aluno, proporcionando uma ligação com sua vivência no mundo real, causando 

identificação com esses leitores, para além disso despertar o interesse do jovem pela literatura.  

Podemos traçar um paralelo aqui com as ideias de Paulo Freire, que destaca que antes 

mesmo da leitura da palavra experimentamos a leitura de mundo, essa apoiada na vivência do 

leitor, ou seja, antes de ir pra escola e aprender a ler a palavra, o aluno já está fazendo uma 

leitura do universo a sua volta e construindo significados. Sobre isso Freire (1989) vem a dizer 

que:  

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 

por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto (FREIRE, 1989, p. 09). 

 

De forma, resumida, o autor realça que uma leitura se imbrica a outra, pois além de a 

leitura de mundo refletir na leitura da palavra, essa segunda pode agir sobre a primeira, podendo 

encontrar, de acordo com Freire (1989, p. 13) “uma certa forma de “escrevê-lo” ou de 

“reescreve-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente.” Ou seja, trata-

se de uma relação simbiótica, pois através da leitura da palavra podemos mudar a nossa leitura 

de mundo e vice e versa. 

Retornando a citação anterior de Todorov, o mesmo destaca que a beleza da literatura 

pode enriquecer a existência do próprio leitor, onde ele pode através da leitura, compreender 

melhor a si próprio, e entendemos que por consequência, possa também conhecer melhor o 

mundo e as pessoas a sua volta e isso está relacionado ao aspecto humanizador da literatura, 

defendido por cândido, mas como forma de adentrarmos a essa questão, é necessário nos 

atentarmos primeiramente ao conceito de Humanização, onde Candido (1995) nos afirma que: 

 

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo que 

confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 

exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para o próximo, 

afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o 
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senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo 

do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 

em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, 

o semelhante (CANDIDO, 1995, p. 180). 

 

Através disso, Candido defende a literatura como um direito universal de todos os seres 

humanos, uma necessidade básica assim como aqueles direitos ligados a alimentação, moradia, 

instrução, saúde, a liberdade individual, também o direito à crença, à opinião, ao lazer entre 

outros que são fundamentais para nossa vivência em sociedade. 

De acordo com esse entendimento, ele traça um paralelo com os direitos humanos, para 

ele, essa relação é tão próxima que quanto mais igualitária for uma determina sociedade, mais 

acesso ao lazer é ofertada para sua população. Ainda sobre isso, ele trabalha essa relação do 

direito a literatura com os direitos humanos em dois ângulos diferentes, nas palavras de Candido 

(1995): 

 

Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade universal 

que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato 

de dar forma aos sentimentos e a visão do mundo ela nos organiza, nos liberta 

do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a 

nossa humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento 

consciente de desmascaramento, pelo fato de localizar as situações de 

restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a 

mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no outro ela tem muito a ver com 

a luta pelos direitos humanos (CANDIDO, 1995, p. 186). 

 

Até aqui, vimos que para um ensino de literatura eficiente não é interessante usar o texto 

literário considerando somente seu conjunto interno de características, mas também trazer o 

cotidiano do aluno, seus sentimentos e experiências, criando um elo entre os leitores em 

potencial e a literatura, além disso realçamos que primeiro realizamos uma leitura do mundo 

para em seguida realizarmos a leitura da palavra, um processo no qual um influência o outro. 

Tudo isto está ligado a esse aspecto humanizador da literatura, ao adentrarmos em 

determinadas narrativas, podemos exprimir diferentes sensações e sentimentos de acordo com 

nossa experiência, e a partir disso, podemos nos identificar com determinado personagem ou 

história, podemos nos revoltar, nos solidarizar, simpatizar ou simplesmente trazer à tona uma 

serie de pensamentos sobre a obra que podem refletir e modificar nossas vidas, e ai reside o 

aspecto transformador do texto literário. 

Considerando todas essas questões levantadas a respeito da literatura e de sua pratica 

em sala de aula, fica claro a necessidade de participação do aluno na construção do sentido do 

texto literário. Se faz necessário portanto, um ensino de literatura inclusivo, que se crie um 
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debate sobre as obras trabalhadas e que mantenha o aluno como protagonista dessa discussão, 

sobre isso:  

 

O respeito ao que os (as) adolescentes pensam e dizem, é uma forma de 

reconhecer a dignidade humana e a formação de sua autonomia, com o 

objetivo da formação cidadã, muito além da transmissão de conteúdos, a 

transformação da realidade social. Reconhecer o protagonismo juvenil como 

pratica educativa é uma forma de reconhecer que através da participação 

dos(as) adolescentes é possível gerar mudanças na realidade social 

(ASINELLI-LUZ; SILVA, 2008 apud CARVALHO, 2018, p. 04). 

 

O aluno então também seria responsável por sua participação na construção do sentido 

do texto literário, juntamente com a mediação do professor, relacionando tal texto com sua 

vivencia, seus sentimentos e até mesmo outras leituras, trazendo uma construção de sentidos 

rica e fundamental para o interesse do jovem leitor pela literatura.  

 

4 ANALISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Como bem sabemos a literatura tem o poder de não só aumentar o leque de informações, 

o horizonte de conhecimentos de um determinado indivíduo. Como também humanizar aquele 

que tem contato com a leitura literária. Em diversos livros de ficção, como por exemplo, 

romances, crônicas, contos entre outros gêneros, nos deparamos com algumas produções que 

causam reflexões diretas no indivíduo que tem acesso a elas. 

 

Questão de número 1 

Qual a importância de se trabalhar a literatura em sala de aula? 

 

Aluno A1 

 

 

Segundo a resposta do aluno, a literatura tem sua importância pelo fato de desenvolver 

e aguçar a mente do indivíduo, de forma que ele passa a enxergar o mundo com outros olhos. 

Para a questionar determinadas temáticas e dialogar com o social de uma forma geral, em alguns 

casos segundo ele, algumas literaturas posicionam o leitor em um novo horizonte. 
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Apresentando-lhe muitas vezes respostas ou caminhos para questões não compreendidas antes, 

e em muitos casos a literatura pode ajudar a entender quem nós somos. 

 

Aluno A2 

 

 

O entrevistado afirma que a literatura é importante porque desenvolve o aluno, não 

somente para o contexto escolar em sala de aula, mas também para vida. Não usando somente 

na atualidade como também em seu futuro, como por exemplo no trabalho, na faculdade ou 

quando o indivíduo for prestar um concurso.  

 

ALUNO A3 

 

 

Na sua fala, o entrevistado afirma que através de gêneros como o romance, poema, 

fabulas, nós podemos ter o conhecimento de vários assuntos.  E através de um gênero podemos 

chegar em um outro, estabelecendo um processo continuo e proveitoso. Através desses veículos 

podemos chegar a conhecimentos que se encontram nas leituras, sabendo que dentro da 

literatura nós encontramos a função social de formar indivíduos, entender a organização social 

e apresentar alguns pontos sociais que por muitas vezes passam a não ser debatido de forma 

mais aberta. 

 

Questão de número 2. 

Qual o poder da literatura para transformar a vida das pessoas? Essas influências são positivas 

na construção do indivíduo? 

 

Aluno A1 
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Segundo o entrevistado, a literatura torna o indivíduo mais sábio. Tendo em mente o 

fator principal do argumento de que a literatura permite que o leitor adquira conhecimentos 

abrangentes e aprofundados. Tornando-se assim, capaz de debater criticamente qualquer 

assunto do dia a dia, facilitando também o ingresso em uma universidade, além de proporcionar 

ao leitor o desenvolvimento de um pensamento crítico. 

 

Aluno A2 

 

 

O participante afirma que adquirir conhecimento sobre determinada temática literária, 

o aluno passa a ter um poder em suas mãos. Ao ponto de não só fazer uso no seu presente, como 

também no seu futuro.  

 

Aluno A3 

 

 

O poder que a literatura tem para transformar a vida das pessoas é através do 

desenvolvimento de algumas características como, alcançar mais criatividade, diversidade, e 

diferentes maneiras de se expressar. As influências da literatura são consideradas positivas por 

ele. 

 

Questão de número 3 

A literatura tem o poder de transformar vidas?  Como? 

 

Aluno A1 
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Segundo o aluno a literatura transforma de uma forma positiva ampliando os horizontes 

do indivíduo, tornando-o capacitado para argumentar criticamente, desenvolver pensamentos 

mais críticos e claros. Além de preparar o aluno para ingressar em alguma faculdade. 

 

Aluno A2 

 

 

Segundo ele tanto para o leitor quanto para o autor, a literatura pode acabar por tranar-

se um refúgio. Refúgio esse que serve para ambos os indivíduos e usados para desabafar em 

determinado momento. Assegurando assim que aqueles que tem acesso a produção ou consumo 

da literatura, tem um meio de não só de se refugiar, mas também como forma de expressar seus 

sentimentos. 

 

Aluno A3 

 

 

Várias pessoas não conseguem alcançar seus sonhos e objetivos na vida, porém, através 

dessa literatura as pessoas podem alcançar lugares, sentimentos e sonhos sem ao menos sair do 

lugar em que estão inseridas. Possibilitando assim por exemplo, que uma pessoa que nunca foi 

na França e que sonhe em ir lá, consiga conhecê-la sem se locomover fisicamente, mas sim 

psicologicamente. 

 

Questão de número 4 

O livro de R. J. Palacio “Extraordinário”, de alguma forma pode transformar a vida de um 

leitor? De que forma essa transformação poderia ocorrer? 

 

Aluno A1 
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Através da leitura do livro o leitor pode desenvolver determinados sentimentos para com 

o outro, como a empatia e gentileza. Acaba por causar uma reflexão de si, levando-o a pensar 

sobre atos já realizados e que devem ter machucado ou não alguém algum dia em determinada 

ocasião. E acima de tudo, o entrevistado apresenta o pensamento de que o respeito deve sim, 

estar acima de tudo e antes de mais nada. E fica claro que esse livro pode despertar um lado 

mais humano dos leitores que tem acesso a ele. 

 

Aluno A2 

 

 

Esse livro pode agir de uma forma interventiva, causando uma conscientização para os 

leitores que tem acesso a essa produção. Aos praticantes de atos abusivos, fica o poder de trazer 

a sua mente a capacidade de refletir sobre os seus atos, e quem sofre alguma forma de algo 

semelhante, aprender como lhe dar com esses acontecimentos. 

 

Aluno A3 

 

 

O aluno confirma que com a leitura dessa obra, passamos a ter uma nova forma de 

enxergar e reagir a determinadas temáticas como por exemplo, o racismo, o bullying, e algumas 

outras ações negativas que assolam nossa sociedade cotidianamente. E essa transformação 

passa a acontecer de uma forma bem direta, sendo que o leitor quando diante dessa literatura 

reflete e aprende sobre as temáticas sociais que o livro aborda, assim, adquirindo novos hábitos 

e atitudes em relação a elas. 
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Questão de número 5 

Conhecendo o livro e as problemáticas sociais que o rodeiam, quais impactos o livro “Meu pé de 

laranja lima” pode causar na vida do leitor? 
 

Aluno A1 

 

 

Os impactos que o livro causa são reflexivos e atuantes, a partir do momento em que o 

leitor atento e consciente passa a zelar por seus amigos, poupando-os de determinadas ações 

prejudiciais. Além disso o aluno cita a questão da violência contra a mulher que afeta várias 

mulheres diariamente em todo o mundo, os números chegam a ser alarmantes. Ele diz que o 

leitor é impactado pelo livro a ponto de começar a lutar contra esse crime.  

 

Aluno A2 

 

 

O voluntário afirma que apesar de não recordar bem do conteúdo que o livro apresenta 

em sua integra. Ele comenta que tal conteúdo leva o leitor a uma conscientização. 

 

Aluno A3 

 

 

O participante deixa subtendido que o impacto causado passa a ser uma reflexão sobre 

várias problemáticas sociais que assolam o nosso cotidiano, trabalho infantil está entre um dos 

exemplos citados pelo aluno, mostrando assim que ele se sentiu impactado por tal livro.  

Com essa análise passamos a ver um leque de possibilidades, tendo em mente o fato de 

que a literatura como um fator humanizante ainda funciona. Que esse tipo de leitura leva o 
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indivíduo a realizar reflexões sobre seu redor e possíveis ações que ele e os seus semelhantes 

desenvolvem cotidianamente, atuando como uma cartilha para mudanças pessoais.  

Percebemos também que esse ensino de literatura ainda tem que ser amplamente e 

persistentemente trabalhado no âmbito escolar, para que através dela possamos levar os alunos 

e os componentes de nossa sociedade a refletir. Refletir sobre suas ações e sobre sentimentos 

positivos que devem ser demonstrados, e claro pensar um pouco mais sobre nossa sociedade e 

os problemas que a consomem diariamente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos com isso que é importante não só trazer leituras pré-determinadas de uma 

obra literária, já trazendo um sentido construído, pronto e acabado para os alunos, mas sim, 

levar em consideração a leitura desse jovem para que juntos e no decorrer da aula esses alunos 

construam um sentido mais amplo para essa obra, que reflita no seu interior para que possam 

ocasionar uma mudança na sociedade. 

Em nossa analise reforçamos a capacidade de transformação da literatura, muitos alunos 

se mostraram conscientes desse aspecto do texto literário, muitos alunos chegaram a reflexão 

sobre alguns problemas sociais como bullying, racismo e trabalho infantil, repensando suas 

atitudes e reescrevendo sua leitura do mundo através da leitura da palavra, criando um vínculo 

com as obras trabalhadas. 

Com tudo isso fica nítido a relevância da literatura como agente transformador em seu 

aspecto humanizador e social, e portanto se faz necessário entender a importância do debate e 

reflexão sobre a pratica do ensino literário, para incentivar o gosto pelo texto literário e 

desenvolver no aluno uma leitura crítica de sua realidade, para o desenvolvimento de cidadãos 

críticos, autônomos e atuantes nos mais diferentes contextos da vida em sociedade. 
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RESUMO 

 
Este trabalho apresenta um estudo acerca da leitura do texto literário em sala de aula, e centra-se nas 

experiências obtidas através da execução do projeto “Viajando pela leitura” realizado na escola Estadual 

José Ferreira da Costa na cidade de Rafael Fernandes no Rio Grande do Norte. Esse projeto foi 

desenvolvido juntamente com as atividades dos bolsistas do Programa Residência pedagógica - 

RESPED, que auxiliaram a professora de língua portuguesa nas atividades dentro e fora da sala de aula, 

cujo objetivo foi verificar como acontece o incentivo à leitura nas turmas do ensino fundamental maior 

no turno matutino e o quanto a leitura do texto literário pode despertar o interesse do aluno, através de 

estratégias adequadas tornando as aulas mais produtivas e prazerosas. O trabalho fundamenta-se nos 

estudos de Candido (2011), que discute uma série de questões em torno da importância da literatura 

como um fator humanizador, em Brasil (1998), Cosson (2011) entre outros, que abordam o ensino da 

literatura em sala de aula.  Foi uma pesquisa de campo, realizada em uma escola pública e chegamos à 

conclusão de que o incentivo à leitura é importante e pode tornar essa atividade algo prazeroso e 

divertido, além de proporcionar o trabalho em equipe através da gincana literária, sendo ela, a 

culminância do projeto. 

 

Palavras-chave: Leitura literária. Ensino. RESPED. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho que tem como tema “O incentivo à leitura no programa residência 

pedagógica: uma experiência exitosa” vem tratar de um estudo sobre a leitura em sala de aula 

e suas contribuições para o desenvolvimento de um leitor crítico, e consciente, além de 

oportunizar o acesso a diferentes saberes. 

Esta pesquisa foi realizada acerca do projeto “Viajando pela leitura”, realizado na escola 

Estadual Jose Ferreira da Costa na Cidade de Rafael Fernandes em conjunto com programa de 

residência pedagógica (RESPED), programa esse financiado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que oferece bolsas para estudantes 

de cursos de licenciatura, para que eles exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de 
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ensino básico, aprimorando sua formação e contribuindo para a melhoria de qualidade do ensino 

nas escolas.  

O trabalho tem como objetivo verificar como acontece o incentivo à leitura nas turmas 

do ensino fundamental maior no turno matutino e o quanto a leitura do texto literário pode 

despertar o interesse do aluno, através de estratégias adequadas tornando as aulas mais 

produtivas e prazerosas.  

Para a realização desse trabalho nos fundamentamos nos estudos de Candido (2011), 

que discute uma série de questões em torno da importância da literatura como um fator 

humanizador, em Brasil (1998), Cosson (2011) entre outros, que abordam o ensino da literatura 

em sala de aula e veem a leitura como algo indispensável na vida de qualquer pessoa, pois desde 

o momento em que o indivíduo é inserido em sociedade, sente a necessidade da leitura para 

compreender o mundo a sua volta.  

Este trabalho está dividido em dois tópicos, o primeiro tópico é da fundamentação 

teórica que tem como título “A importância da leitura” que se subdivide em mais um “O 

professor como incentivador da leitura literária”. O segundo tópico que tem como título 

“Estratégias de leitura na escola” vem mostrar as experiências obtidas a partir da execução do 

projeto “Viajando pela leitura” desenvolvida na escola José Ferreira da Costa.  

Trata-se de uma pesquisa de campo, realizada em uma escola pública, utilizamos como 

dados para este trabalho as informações do projeto desenvolvido pelo o professor juntamente 

com os bolsistas do RESPED. Espera-se que as informações obtidas durante esta pesquisa nos 

permitam desenvolver e ampliar nossos conhecimentos e que os resultados possam contribuir 

para os estudos acerca da leitura literária em sala de aula. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

 

A leitura tem a finalidade de levar o sujeito a descobrir novos mundos, a entender a 

escrita. A leitura é muito importante para a inserção do ser humano na sociedade, pois, através 

da leitura conseguimos entender o que se passa a nossa voltar.  O incentivo à leitura dever 

começar cedo, já na infância, onde as crianças estão começando a descobrir e entender o mundo 

através da imaginação e das descobertas do dia a dia.  

O indivíduo que não procurar compreender a escrita, se torna um ser prisioneiro, pois 

não entenderá o que se passa ao seu redor. A leitura é libertadora, a partir do momento que 

passamos a decodifica e entender as palavras, passamos a ser mais independentes. O hábito da 

leitura estimula a criatividade, melhora a escrita, a comunicação, estimular o vocabulário, 
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ajudar na compreensão do que se lê, expande o conhecimento, aumenta o senso crítico. Cosson 

vem dizer que: 

 

A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da 

experiência do outro, como também vivenciar essas experiências. [...]   É por 

possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível transformando 

sua materialidade em letras de cores, odores, sabores e formas intensamente 

humanas que a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas 

(COSSON, 2011. p. 17). 

 

Quando lemos entramos em contato com novas informações, informações essas que vai 

ajudar muito o indivíduo tanto no ambiente escolar como em sua vida fora da sala de aula. A 

leitura nos faz ver o mundo de outra forma, não importa se estamos lendo uma obra literária 

clássica, um gibi, um texto no Facebook, um jornal, ou uma revista, a leitura nos abre novos 

caminhos.  

A leitura é um processo que o leitor realiza um trabalho ativo de interação e 

interpretação do texto, onde o leitor passa a construir um sentido através da interação com o 

que está lendo. Observe o que diz os PCNs de língua portuguesa de 1998: 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 

letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível 

proficiência (BRASIL, 1998, p. 69). 

 

O leitor tem a capacidade de avaliar o que está lendo e assim fazer sua interpretação e 

reflexão dos dados contidos no texto que está ledo e tirar suas conclusões sobre o que lê. A 

leitura deve ser vista como algo libertador que permita o aluno a se questionar e pensar no que 

está lendo, que essas leituras tenham algum significado, que as ações que envolve a leitura 

façam algum sentido, que tragam sempre novos conhecimentos e que possibilite aprendizagens 

para os alunos.  

 

2.1 O professor como incentivador da leitura literária  

 

Muitas são as dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, uma dessas 

dificuldades é a falta de interesse dos alunos em relação a leitura literária, o que ocasiona vários 

problemas no processo de ensino e aprendizado. E aí entra em cena o difícil papel do professor, 
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o de procurar meios para incentivar essa leitura, planejando atividades que desperte a atenção 

dos alunos.  

A prática desenvolvida pelo professor é um dos principais fatores de incentivo para os 

alunos, pois o processo de ensino não está limitado apenas a transmissão de conhecimentos, 

mas o professor deve olhar para o aluno e vê-lo como alguém que carrega consigo 

conhecimentos e experiências trazidos da convivência social em que está inserido. Observe o 

que diz Weisz (2003, p. 24): 

 

(...) esse aprendiz é compreendido como alguém que sabe algumas coisas e 

que, diante de novas informações que para ele fazem algum sentido, realiza 

um esforço para assimilá-las. Ao deparar com questões que a ele se colocam 

como problemas, depara-se também com a necessidade de superação. E o 

conhecimento novo aparece como resultado de um processo de ampliação, 

diversificação e aprofundamento do conhecimento anterior que ele já detém.  

 

O conhecimento prévio do aprendiz é a base para novas aprendizagens, mas a 

intervenção do professor que deve atuar como mediador dessa relação é determinante nesse 

processo. Enquanto o professor ensina e transmite conhecimentos, acaba também aprendendo 

com a realidade e a experiência de cada aluno e os alunos acumulam experiências a cada 

oportunidade de uma nova leitura, pois segundo Cosson: 

 

Ler implica troca de sentidos não só entre o escritor e o leitor, mas também 

com a sociedade onde ambos estão localizados, pois os sentidos são resultado 

de acompanhamentos de visões do mundo entre os homens no tempo e no 

espaço. Ao ler, estou abrindo uma porta entre meu mundo e o mundo do outro 

(COSSON, 2011. p. 27). 

 

Assim, após uma leitura quando o professor permite que o aluno exponha suas opiniões, 

ele permite também que o aluno seja construtor do seu próprio conhecimento, porque no 

momento em que ele tem a liberdade de argumentar, ele também ganha autonomia e segurança, 

e o conhecimento só avança. Assim, o professor se torna não apenas um transmissor, mas um 

facilitador da aprendizagem, propondo sempre novos desafios com dificuldades possíveis de 

serem superadas. 

Em se tratando de leitura literário Candido diz que: “ela é fator indispensável de 

humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive [...] humaniza 

em sentido profundo, porque faz viver.” (CANDIDO, 2011. p. 175-176). Contudo, de acordo 

com Cosson (2011) se quisermos formar leitores que sejam capazes de apreciar e extrair da 
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literatura toda essa força humanizadora, não basta simplesmente ler, é preciso ir mais além. 

Veja: 

 

A leitura simples é apenas a forma mais determinada de leitura, porque 

esconde sob a aparência de simplicidade todas as implicações contidas no ato 

de ler e de ser letrado. [...] Na escola, a leitura literária tem a função de nos 

ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito de leitura 

ou porque seja prazerosa, mas sim, e sobretudo, porque nos fornece, como 

nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e 

articular com proficiência o mundo feito linguagem (COSSON, 2011. p. 29-

30). 

 

Nesse sentido, esse conhecimento que a literatura fornece só é possível alcançar se 

formos realmente mais além da leitura simples, e para isso é necessário estratégias de leitura a 

fim de esmiunçar todas as riquezas de informações e detalhes que o texto literário possui. Cabe, 

portanto, ao professor ser um mediador de conhecimento, mostrando a os discentes um leque 

de caminhos e possibilidades que a leitura literária pode proporcionar, e assim, propiciar a 

formação de leitores críticos e reflexivos. 

 

3 ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA ESCOLA 

 

Ler é algo indispensável na vida de qualquer pessoa, pois desde o momento em que o 

indivíduo é inserido em sociedade, sente a necessidade da leitura para compreender o mundo a 

sua volta. É na escola que essa necessidade é suprida, visto que a escola tem como dever 

primordial o de apresentar o mundo das letras, e isso abrange leitura e escrita para formar 

cidadãos aptos a interagir crítica e reflexivamente em sociedade.  

Foi pensando na importância que a leitura tem na vida dos alunos que a professora de 

língua portuguesa da escola José Ferreira da Costa da cidade de Rafael Fernandes – RN, em 

conjunto com os alunos bolsistas do programa Residência Pedagógica – RESPED 

ambicionaram o desenvolvimento de um projeto que centrasse crucialmente na leitura. 

O projeto intitulado “Viajando pela leitura” que tem como objetivo despertar nos alunos 

o interesse pela leitura do texto literário já foi executado dois anos consecutivos, em 2018 e 

2019. Cada edição do projeto aborda uma obra literária diferente para serem trabalhadas durante 

todo o seu desenvolvimento. No primeiro ano a obra literária estuda foi “Meu pé de laranja 

lima” de José Mauro de Vasconcelos e no segundo ano a obra escolhida foi “Extraordinário” 

escrito por R. J. Palacio. 
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O estudo de cada obra literária foi realizado levando em consideração as perspectivas e 

interpretações dos alunos, levantando questionamentos e discussões acerca da obra, fazendo 

um contra ponto com o contexto da realidade que eles vivenciam, pois de acordo com Cosson 

(2011): 

 

A interpretação depende, assim, do que escreve o autor, do que leu o leitor e 

das convenções que regulam a leitura em uma determinada sociedade. 

Interpretar é dialogar com o texto tendo como limite o contexto. Esse contexto 

é de mão dupla: tanto é aquele dado pelo texto, quanto o dado pelo leitor; um 

e outro precisam convergir para que a leitura adquira sentido. Essa 

convergência dá-se pelas referências à cultura na qual se localizam o autor e 

o leitor, assim como por força das constrições que a comunidade do leitor 

impõe ao ato de ler. O contexto é, pois, simultaneamente aquilo que está no 

texto, que vem com ele, e aquilo que uma comunidade de leitores julga como 

próprio da leitura (COSSON, 2011. p. 41).  

 

Foi com base nessa perspectiva que desenvolvemos a primeira parte do projeto que é 

destinada a atividades de leitura e interpretação. Inicialmente a professora e os respedianos 

apresentam a obra para os alunos, falam sobre o autor e sondam as primeiras impressões e 

perspectivas dos alunos em relação ao título do livro. Depois desse primeiro momento dar-se 

um prazo de quinze dias para que os alunos realizem a leitura integral da obra, passado esse 

tempo realizamos as discussões que muniram na construção de sentido do texto lido.  

Em uma roda de conversa cada aluno tem a oportunidade de expor sua opinião, mostrar 

sua interpretação, questionar, tirar suas dúvidas, observe as imagens abaixo: 

 

Figura 3: Discussões turma 6º ano                               Figura 2: Discussões turma 7º ano 

              

  

Conforme podemos observar nas imagens acima, esse momento de discussão e interação 

proporciona uma troca de conhecimento, onde várias interpretações e pontos de vista são 

expostos, mostrando que um único texto pode gerar diversas interpretações, pois assim como 
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discute Cosson (2011) a interpretação depende do contexto em que o leitor está inserido, de 

suas experiências de vida e sua bagagem de leituras adquirido ao longo de sua vida. Todos esses 

fatores influenciam na construção de sentido do texto. 

A realização dessa atividade é importante também para fazer uma sondagem de quem 

de fato realizou a leitura da obra, visto que ler não uma tarefa que agrada a todos, pois nem 

todos os alunos têm o hábito da leitura. As duas obras trabalhadas nessas duas edições do 

projeto têm adaptações cinematográficas, sendo assim, consideramos oportuno exibir o filme 

após cumprida a primeira parte que é a leitura. Observe: 

 

Figura 3: Exibição do filme 6º ano                            Figura 4: Produção escrita 6º ano               

            

 

Na figura 3 temos a exibição do filme “Meu pé de laranja lima” com a turma do 6º ano, 

onde na oportunidade aproveitamos para fazer uma comparação entre a obra escrita e a 

adaptação fílmica. Os próprios alunos puderam fazer os apontamentos de semelhança e 

diferença entre o livro e o filme e assim, chegaram à conclusão de que mesmo o filme 

apresentando a história, é algo resumido e só lendo a obra para conhecer todos os detalhes. 

A figura 4 ao lado, representa o momento das atividades de produção escrita, na ocasião 

foi encaminhado um trabalho escrito para cada turma. Para o 6º e 7º ano os alunos forma 

direcionados a produzir um resumo do livro, já no 8º e 9º ano por se tratar de turmas com nível 

de conhecimento mais elevado e por já ter trabalhado o gênero em sala de aula, então eles foram 

orientados a produzir uma resenha crítica do livro. Para incentivar os alunos nessa atividade foi 

proposto e realizado uma premiação para as duas melhores produções escritas de cada turma. 

A culminância do projeto nas duas edições foi com a realização de uma gincana literária 

desenvolvida com as quatro turmas do ensino fundamental maior de 6º a 9º ano. A gincana 

contêm diversas provas tais como: Corrida de obstáculos, aonde quem chegar primeiro será 

feito uma pergunta em relação ao livro, melhor desenho sobre o livro; (prova essa que é 

realizada durante toda a gincana), arrecadação de livros e folhas sem pautas (livros para 
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abiblioteca e folhas para as atividades dos alunos na escola), peça de teatro sobre o livro, 

contação de história baseada no livro, adivinhação dos personagens, etc. 

 

Figura 5: Mural da 1º gincana                                            Figura 6: Mural 2º gincana 

               

     

Nas figuras 5 e 6 temos os murais das duas edições da dincana literária, na primeira, 

todas as provas executadas foram relacionadas a obra “Meu pé de laranja lima” desde as 

perguntas da corrida de obstáculos ao desenho. Já na segunda eram todas relacionadas ao livro 

“Extraordinário”. Assim os alunos colocam seu conhecimento em prática, despertam sua 

imaginção e criatividade, estimulados pela leitura de um livro, mostrando que é possível 

desenvolver estratégias que mesclem leitura, escrita e finalizando com muita diversão tornando 

o processo de ensino e aprendizagem algo proveitoso e gratificante tanto para os alunos quanto 

para o professor e escola em geral. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A leitura propicia aos individuo caminhos para uma formação social para que entenda 

o mundo a sua volta sem deixar de respeitar às diferenças tanto social, política e religiosa. A 

leitura contribui para o desenvolvimento de um leitor crítico, além de favorecer o acesso a 

diferentes informações, permitido também um melhor conhecimento intelectual e pessoal. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa nos mostrou que é importante trabalhar a leitura 

literária em sala de aula, procurando estratégias e meios para desenvolver as atividades de modo 

que possa incentivar os alunos, buscando sempre fazer com que eles reflitam o que foi lido e 

que as atividades desenvolvidas na escola podem ajudar a torna-los cidadão críticos e reflexivos 

além de despertá-los para o gosto pela leitura do texto literária.  

O professor deve sempre atuar como mediador e planejar estratégias de leituras literárias 

pensado em seus alunos para que as atividades propostas tenham uma boa aceitação e 
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participação por parte dos alunos, almejando resultados satisfatórios para ambas os lados, tanto 

para os alunos como para os professores.  

Concluímos portanto que, para que o aluno adquira o gosto pela leitura literária e essa 

atividade seja algo prazeroso faz-se necessário que as atividades que lhe são oferecidas tenham 

um significado e que os conhecimentos sejam relevantes, que com a leitura consiga tirar boas 

informações, pois a leitura é sem dúvida fonte de conhecimento e inspiração para o aluno não 

só na escola, mas podendo também levar essa aprendizagem para seu dia a dia. 
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RESUMO 

 
A leitura é sem dúvida o melhor método pedagógico de ensino, está no topo de qualquer estratégia 

educacional, um processo dialógico contínuo entre o aluno e outras inúmeras vozes que habitam os 

livros, sendo a leitura de suma importância, o contato imediato com o mundo dos livros, para se 

constituir e constituir o outro também pela leitura. Objetivamos, neste relato de experiência, evidenciar 

a importância da leitura, não só literária, mas de mundo, colocando em foco as estratégias para os 

círculos de leitura em sala de aula com alunos do 1º ano do ensino médio, intitulada Ler e escrever para 

se reconhecer. Optamos por deixar livre para os alunos a escolha das obras que seriam lidas em grupo, 

estipulando prazos, com leituras individuais e em grupo, fora e dentro da sala de aula. Com encontros 

semanais com todos os grupos separadamente, buscando uma maior eficiência na orientação e levando 

em consideração as especificidades de cada grupo e obra. Orientamos e discutimos cada obra, prestando 

orientações de como apresentar e expor os sentidos construídos a partir das leituras, com apresentações 

orais e material em escrito. As realizações das leituras das obras escolhidas foi de caráter satisfatório, o 

retorno que os grupos apresentaram proporcionou uma excelente experiência que nos permitiu conhecer 

um pouco do mundo literário dos alunos do 1º ano do ensino médio e observar os acertos e erros das 

práticas utilizadas para orientar os círculos de leitura.  

 
Palavras-chave: Leitura. Círculo. Literatura. Ler. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Residência Pedagógica (RESPED), de forma geral, é um programa que propõe aos 

alunos residentes, experiências em sala de aula que possam contribuir para o processo formativo 

dos alunos do curso de Letras Vernáculas. Pegando como base o subprojeto do Residência 

Pedagógica, que foi elaborado para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – CAPF, 

tem como direcionamento com as práticas de letramento no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio, esse processo formativo do residência pedagógica tem como diretriz, o fortalecimento 

das identidades profissionais, envolvendo o discente com a cultura escolar e a relação de ensino 

aprendizagem, não só da universidade, mas com os preceptores, orientadores acadêmicos que 

fortalecem as vivências escolares, buscando a constituição de um ser docente, independente e 

capaz de atuar em salas de aula com maior autonomia e capacidade efetiva de ensino.  

De forma mais específica, o programa busca apresentar ao discente experiências que 

possam servir para os dias vindouros do serviço docente, entre eles, as atividades teórico-
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metodológicas, buscando a aplicabilidade dos estudos teóricos apresentados na universidade, e 

que sejam aplicados na realidade escolar, buscando a independência e autonomia na tomada de 

decisões. Firmar parceria entre outras instâncias de ensino na universidade é também um dos 

objetivos específicos do programa, buscando parcerias com bem como com projetos de ensino, 

como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, Disciplinas de Letras 

Língua Portuguesa, extensão: Programa Raízes da Cultura Sertaneja – PROCULT, Projeto 

Ensino de Cultura, Literatura e Língua Portuguesa – PECLEP, Biblioteca Ambulante e 

Literatura nas Escolas – BALE), e Programas de Pós-Graduação (Programa de Pós-Graduação 

em Letras – PPGL, Programa de Pós-Graduação em Ensino – PPGE e Programa de Mestrado 

Profissional em Letras – PROFLETRAS, parcerias estas que buscam a formação docente, a 

constituição de uma identidade profissional e cultural. 

O programa acontece na cidade de Pau dos Ferros, no Estado do Rio Grande do Norte, 

desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – CAPF, orquestrado e 

aplicado pelo departamento de Letras Vernáculas. A atuação do respectivo programa acontece 

em três escolas, duas localizadas na cidade de Pau dos Ferros/RN, e uma na cidade de Rafael 

Fernandes/RN, são as escolas: Escola Estadual Profa. Maria Edilma de Freitas, em Pau dos 

Ferros/RN, que comporta duas modalidades de Ensino, Fundamental e Médio, Escola Estadual 

de Ensino Integral Dr. José Fernandes de Melo, em Pau dos Ferros/RN, que atua com o sistema 

integral de ensino, e a Escola Estadual José Ferreira da Costa, na cidade de Rafael 

Fernandes/RN que é responsável pelo ensino fundamental, apenas.  

O Residência Pedagógica tem um amplo quadro de atividades que devem ser seguidos 

pelos docentes bolsistas, a fim de expor, são divididos em quinze atividades que constam no 

subprojeto do programa, as quais serão transcritas a seguir, sendo elas:  

01. Participação no Seminário de Integração envolvendo docentes orientadores, 

colaboradores, preceptores, equipe pedagógica, docentes das escolas-campo, bem como demais 

subprojetos do CAPF.  

02. Participação em atividades ligadas à Iniciação à Docência, desenvolvidas pela 

Coordenação Institucional da UERN.  

03. Encontros para fundamentação teórica. Leitura, discussão e aprofundamento de 

referenciais teóricos ligados à formação docente, ensino de língua materna, concepções e 

práticas de letramento, gêneros do discurso, leitura e escrita, bem como dos documentos oficiais 

que regem o ensino básico.  

04. Ambientação do residente na escola, a ação requer o envolvimento de toda a equipe 

do subprojeto para diagnosticar questões ligadas à realidade estrutural e pedagógica das escolas-
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campo, percebendo as demandas que delas emanam com o propósito de auxiliar a equipe 

pedagógica e o corpo docente a pensarem alternativas para a resolução de tais demandas.  

05. Reuniões de planejamento, reuniões regulares para planejamento e avaliação das 

ações a serem desenvolvidas nas escolas, visando à coerência das ações e a qualificação 

docente, a partir da ação-reflexão-ação.  

06. Atividades de práticas de letramento em sala de aula, desenvolvimento de 

sequências didáticas e outras metodologias de ensino-aprendizagem que contemplem várias 

práticas de letramento e possibilitem compreender as linguagens numa perspectiva histórica e 

sociocultural, bem como processos de subjetividades nos diversos contextos de produção.  

07. Realização de oficinas e ateliers, a atividade visa criar ações didáticas sobre leitura 

e produção como práticas sociais em diferentes linguagens com o objetivo de potencializar a 

aprendizagem dos discentes do ensino básico e possibilitar construção de um sujeito capaz de 

posicionar-se criticamente sobre questões do mundo contemporâneo.  

08. Desenvolvimento de ações didáticas por meio de uso de metodologias que enfoquem 

a compreensão e utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto 

de sala de aula, com ênfase nas práticas de leitura, de forma a promover uma consciência crítica 

e ética diante das diversas práticas sociais, dentro e fora do contexto escolar. 

09. Círculos de leitura e Clubes do livro, criação de espaços físicos e virtuais para 

compartilhar experiências de leitura, que estimulem, no leitor, a fruição e o senso estético, além 

de fortalecer sua formação leitora, contribuindo para o desenvolvimento de atividades de 

mediação e incentivo à leitura. 

10. Ler e escrever para se (re)conhecer, essa ação é uma extensão da anterior, uma vez 

que se propõe a realização de práticas de escrita (diários de leitura, autobiografia, crônicas, 

dentre outras) com base nas experiências vivenciadas e compartilhadas nos Círculos de leitura 

e Clubes do livro, no sentido de favorecer a expressão de subjetividades, impressões leitoras, 

de si e do outro, que possam revelar crenças, história de vida, representações, dilemas, etc. 

11. Parcerias com disciplinas do curso de Letras Língua Portuguesa que discutam 

questões ligadas à formação docente e ao trabalho com as práticas de letramento, 

principalmente os Estágios Supervisionados, bem como com projetos de extensão (PROCULT, 

PECLEP, BALE), de ensino (PIBID Disciplinar de Letras Língua Portuguesa) e com Programas 

de Pós-Graduação (PPGL, PPGE e PROFLETRAS) para ofertarem cursos/oficinas/palestras 

para os residentes e preceptores na temática do subprojeto, visando contribuir para uma 

formação docente em articulação com a tríade ensino, pesquisa e extensão. 
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12. Realização de atividades culturais, a ação visa a valorização, visibilidade e respeito 

às diversas linguagens artístico-culturais da comunidade escolar e extraescolar promovendo o 

(re)conhecimento da diversidade de saberes, identidades e culturas. 

13. Realização e participação em eventos, o intuito é socializar as atividades/produções 

dos residentes no âmbito escolar e fora dele, como: seminários de diagnósticos e avaliação, 

exposição de materiais pedagógicos, publicação de trabalhos científicos, dentre outros. 

14. Seminários de avaliação, a atividade objetiva ampliar os momentos de avaliação, 

também desenvolvidos durante os encontros de planejamento, da equipe do subprojeto, 

possibilitando refletir sobre desafios, impactos e contribuições decorrentes das ações realizadas 

no âmbito escolar.  

15. Construção de instrumentais para registro das atividades, elaboração de roteiros, 

notas de campo, diários de aula, relatórios, dentre outros instrumentos que registrem os 

resultados alcançados durante o desenvolvimento do subprojeto Residência Pedagógica e 

permitam reflexão e acompanhamento desses resultados.  

Nosso relato de experiência se consiste em relatar uma oficina realizada em uma turma 

do 1º ano do ensino médio, na Escola Estadual Doutor José Fernandes de Melo, que consiste 

em uma mistura de duas oficinas, Círculos de leitura e Clubes do livro e Ler e escrever para se 

(re)conhecer, na medida que uma é consequência da outra, respectivamente.  

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

O ensino em sala de aula há tempos deixou de ser focado apenas na gramática, mas há 

no ensino da leitura uma atividade que não deve ser meramente linguística, não ler apenas para 

tornar-se um leitor fluente, mas para aprender a ler também o mundo. Como afirma Oliveira 

(2010, p. 60) “Coloquemos em imediato as cartas na mesa: a leitura não é uma atividade 

exclusivamente linguística.”.  

Pois como é discutido pelo autor, a leitura consiste pela capacidade do sujeito de 

interligar os conhecimentos Linguísticos, Enciclopédicos e Textuais, o primeiro seriam os 

semânticos, sintáticos, morfológicos, fonológicos e ortográficos, aquele que constitui desde a 

formação dos morfemas, das palavras, das frases, orações até o seu uso escrito ou falado. O 

segundo é toda a bagagem incalculável e nunca estanque que absorvemos do mundo, sejam 

científicos, empíricos, no dia a dia, seria tudo aquilo que sabemos e conhecemos. O terceiro, e 

não menos importante, são os conhecimentos que temos a respeitos dos gêneros textuais, ou 

discursivos, o que varia de cada corrente teórica, o que não pode ser misturado com os 
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conhecimentos linguísticos, aquilo que fica armazenado e sedimentadas no conhecimento e na 

memória, como Amaral discute, eles estão estreitamente interligados. Questionar é uma 

atividade inteiramente ligada na literatura, cada sujeito tem a capacidade de entrar e esmiuçar 

o mundo da leitura, a leitura do mundo, suas próprias experiências no dia a dia. Como diz Brito 

(2010, p. 3), “Por meio da leitura resgatamos nossas lembranças mais especiais, que fazem parte 

da nossa cultura”. A leitura funciona como um mecanismo que unifica todas as pessoas, onde 

todas as vozes podem ser entrelaçadas e passadas adiante. A escola tem a obrigação de 

promover o desenvolvimento das competências necessárias para uma leitura eficaz e 

pragmática, fazer com que os sujeitos desenvolvam aptidões ao longo de suas experiências 

escolares, de forma que essas experiências lhe sejam suficientes para ajudar no decorrer da vida, 

solucionando problemas, obtendo sucesso nas inúmeras necessidades que a vida exige, 

principalmente no exercício da cidadania.  

Vale ressaltar que essas competências não podem jamais serem estanques, estáticas ou 

técnicas, apenas, mas que poderá se moldar de acordo com a atividade e situação necessária, 

demonstrando a capacidade de se articular e eleger quais competências devem ser ativadas para 

determinadas situações, como afirma Bamberger (2002, p. 32) explica que “a leitura impulsiona 

o uso e o treino de aptidões intelectuais e espirituais, como fantasia, o pensamento, a vontade, 

a simpatia, a capacidade de identificar etc.” 

Como afirma Antunes (2009, p. 191) “No âmbito do mais geral, poder ter acesso à 

leitura significa poder exercer o direito de acesso à palavra escrita – a qual, em sociedade 

pouco desenvolvida, relembro, tem-se convertido em privilégio de poucos”. O que Antunes 

quer nos dizer, é que, trabalhar com a leitura em sala de aula é acima de tudo guiar e entregar 

aquilo que cada indivíduo tem direito, que é a palavra, mas não só o objeto escrito, é o direito 

de ser independente, um sujeito atuante e participativo em sociedade, autônomo e pode fazê-lo 

alcançar ares que normalmente a sociedade não disponibilizaria.  

É com o acesso à leitura que podemos absorvemos novas informações, processamos, 

construímos novas ideias, temos a capacidade de fazer conjecturas, novas perspectivas de um 

mundo novo, entender a história, a nossa e também a dos outros, de modo que pela leitura, nós 

alcançamos o poder de inserção ao mundo de fato. Cabe ao professor, então, a responsabilidade 

de instruir e servir de modelo, dentro de suas atribuições, está de demonstrar a importância e 

sedução que a leitura é capaz de atingir, sendo o professor, o responsável por demonstrar para 

seus alunos e expor sempre sobre as obras, novos lançamentos, resenhas, exposições, entre 

outros, inserindo o aluno em um contexto de também autoria, nessa relação professor e aluno.  
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A decisão de ler um texto como poema não é, todavia, individual. (COSSON, 2014, p. 

137), o papel o professor é direcionar, também, seus alunos para leituras que sejam de gosto 

pessoal de cada um, mas também de relevância histórica e social, como os clássicos. A escolha 

de uma determinada obra diz muito sobre a pessoa que o escolheu, como também diz muito 

sobre que outro sujeito pode ser constituído a partir da leitura e o contato com outras vozes.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Nossa oficina se constituiu em uma divisão de seis grupos, numa sala de aula do 1º ano 

do Ensino Médio, depois da separação dos grupos, pedimos para que cada respectivo grupo 

escolher uma obra literária, não precisava ser necessariamente brasileira, poderia ser estrangeira 

também, e que cada obra seria avaliada pelo respectivo professor, para que não houvessem 

obras que destoassem na faixa etária da turma, que era de 15 anos. Depois de uma semana, 

chegamos as seguintes obras: 

 

Meu pé de laranja lima; 

Extraordinário; 

O orfanato da Senhora Peregrine; 

Para além do Diário de Anne Frank; 

Sherlock Holmes e o cão dos Baskervilles; 

Orgulho e Preconceito. 

 

Logo após a divisão e aprovação das obras, buscamos o compartilhamento de todas as 

obras para todos os integrantes dos respectivos grupos, desde livros físicos, até em modelos 

digitais, garantindo o acesso à leitura para todos. Logo após, estabelecemos um cronograma 

semanal de orientações e discussões das obras, estabelecendo dias de aula para leitura coletiva 

das obras, como também orientações individuais com cada grupo, questionando e solicitando 

para todos os integrantes a compreensão da leitura, se estavam com as leituras em dia. Nesse 

meio tempo, estabelecemos para cada grupo uma apresentação referente a cada obra lida, a 

apresentação ficou a caráter de cada grupo, livre escolha, desde que todos participassem e 

demonstrassem domínio e exposição completa das obras lidas.  

 

4 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Mediante as orientações que foi fornecida a cada grupo, estabelecemos um prazo de 

duas semanas para cada grupo preparar seu material e apresentar, mas como estamos falando 
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de uma escola integral, da qual nunca havíamos lecionado antes, encontramos algumas 

dificuldades para a realização com excelência das atividades, por exemplo, o tempo viável para 

que os grupos pudessem se reunir e trabalhar com os companheiros a melhor forma de 

apresentação. Dos seis grupos divididos em sala de aula, apenas quatro realizaram as 

apresentações, os grupos apresentaram de formas variadas, de forma teatral, em forma de 

seminário caracterizado, caracterização de salas, como também de forma apenas descritiva das 

obras. 

Abaixo elencaremos fotos que irão expor as atividades realizadas de apenas dois grupos: 

 

Foto 01: Orgulho e Preconceito 

 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

O grupo acima ficou responsável pela apresentação da obra Orgulho e Preconceito, 

decidiram então por encenar um trecho da obra, como é apresentada na imagem, todas estão 

caracterizadas e adequaram o auditório de forma que ambientassem para a melhor apresentação 

da turma, o grupo conseguiu de forma inteligente representar a história abordada no livro, o 

enredo que circunda entre a personagem de Elizabeth Bennet que mora com a mãe, o pai e suas 

irmãs no campo, na Inglaterra. Por ser a filha mais velha, ela enfrenta uma crescente pressão de 

seus pais para se casar.  
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Foto 02: Sherlock Holmes e o cão dos Baskervilles 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

O grupo acima ficou responsável em apresentar a obra Sherlock Holmes e o cão dos 

Baskervilles, o grupo apresentou de forma mais clássica, optando pela caracterização de apenas 

um dos integrantes, resumiram as obras, apresentaram os personagens, detalharam os 

acontecimentos de forma sucinta, ambientando, com um seminário simples, a importância da 

obra ficcional e as principais tramas apresentadas e narradas na história. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência que obtivemos na oficina do residência pedagógica foi de suma 

importância, mesmo que não tenha sido completamente exitosa, mas serviu, e muito para nosso 

aprendizado em sala de aula, atuando como futuros profissionais da educação de língua 

materna. A leitura é o maior e melhor mecanismo de ensino que já pude presenciar, ler as 

palavras e sobre tudo ler o mundo, garante ao sujeito leitor, sua independência, autonomia para 

atuar em conjunto na sociedade. 
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RESUMO 

 
O bullying é uma prática que sempre esteve presente no âmbito escolar, causando distúrbios psicológicos 

e comportamentais entre os alunos. Considerando como essa situação é preocupante, esse trabalho tem 

como objetivo geral refletir sobre a prática do bullying em duas turmas de 6° ano do Ensino 

Fundamental, a partir da discussão do livro “Dorinha, a pequena gigante: a menina que venceu o 

bullyng” do autor Manoel Cavalcante (2016). De modo específico, buscamos  identificar como os alunos 

se sentem em relação ao bullying e verificar como interpretam e discutem a partir da leitura do livro. 

Sendo assim, é um trabalho de campo, qualitativo e de abordagem indutiva, que se realizou com duas 

turmas de 6º ano de uma escola municipal do interior do Rio Grande do Norte. Utilizamos como aporte 

teórico as discussões de Cosson (2014), Cavalcante (2016) e Silva (2010). Durante as experiências com 

os alunos, notamos que eles entendem que o bullying é uma prática ruim e reconhecem que já praticaram 

e/ou praticam, como também já foram vítimas. Também verificamos que a maioria dos alunos se 

sensibilizou com a leitura e discussão do livro e, por consequência disso, relatou não querer mais praticar 

agressões uns com os outros. Diante disso, acreditamos que a iniciativa de apresentar esse tema, a partir 

da leitura do referido livro, foi muito pertinente. Assim sendo, consideramos importante que a escola 

continue com planejamentos e projetos voltados a reflexões dessa natureza, para que, assim, o bullying 

se torne uma prática cada vez mais rara. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido por discentes do curso de Letras Língua 

Portuguesa e bolsistas do programa Residência Pedagógica da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Durante essa experiência trabalhamos a tematica bullying na escola, a partir 

da leitura do livro “Dorinha, a pequena gigante: a menina que venceu o bullyng” do autor 

Manoel Cavalcante (2016). A escolha da obra se deu por se tratar de uma obra potiguar e em 

forma de cordel, que é um gênero que atrai muito os alunos das turmas trabalhadas. 

A obra é baseada em fatos reais e conta a história de uma menina que sofreu muitas 

humilhações, devido a sua estatura física. Na escola, os alunos viviam ofendendo a garota dia 

após dia, não cansavam de tanta zombaria e nem de inventar diversos apelidos, como por 

exemplo, "tamburete de forró". Apesar de tanto sofrimento, Dorinha conseguiu levantar a 

cabeça, seguir em frente e ter sucesso. Se formou, tornou-se professora e fez questão de repassar 

para os seus alunos a importância de não praticar bullying com o outro, pois sabemos que nem 
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todo mundo tem a mesma força que Dorinha, e acabam desistindo da vida social, se isolam, não 

querem mais estudar, alguns chegam até a cometer suicídio.  

Consideramos um livro muito pertinente, pois atenta não só para discussões sobre o 

bullying de estatura, mas de forma geral, toda e qualquer forma de ridicularização e falta de 

respeito. Além disso, o livro possui em suas páginas várias ilustrações pertinentes, que 

conseguem repassar a veracidade das situações cotidianas marcadas pela humilhação e também 

pela superação. 

Conforme Silva (2010) retrata, o bullying é um termo vindo do inglês, derivado da 

palavra “bully”, que significa “valentão”. Diz respeito a todas as formas de atitudes agressivas, 

verbais ou físicas, que são repetitivas, e que ocorrem sem incentivos perceptíveis, podendo ser 

praticado por uma ou mais pessoas. Decorre em forma de apelidos desagradáveis, perseguições, 

humilhações e intimidações, com a intenção de ridicularizar o outro. 

Apesar das discussões relacionadas a este assunto serem relativamente recentes, ele é 

bem antigo no ambiente escolar. As agressões sempre estiveram presentes nas salas de aulas e 

em toda a escola, antes com menor intensidade do que nos dias atuais, e certamente, com menor 

destaque na mídia, mas sempre houve situações nas quais alunos martirizavam, psicológica e 

fisicamente, aqueles que, por eles, são considerados frágeis e/ou inferiores. Essa prática, 

durante muito tempo, não foi visto como algo preocupante. A preocupação com a questão se 

expandiu mundo a fora principalmente quando casos de suicídio e homicídio entre alunos e ex-

alunos, no meio escolar, começaram a ser noticiados. 

O bullying, além de prejudicar a vida escolar, afeta diretamente os fatores psicológicos 

e comportamentais do indivíduo, o aluno pode obter comportamentos estranhos, e começar a 

usar da agressividade, por exemplo. Inclusive, existem manifestações de quadros de depressão, 

ansiedade e outros transtornos, decorrentes das práticas agressivas. 

Considerando como essa situação é preocupante, objetivamos, de modo geral, refletir 

sobre a prática do bullying em duas turmas de 6 ano do Ensino Fundamental, a partir da 

discussão do livro “Dorinha, a pequena gigante: a menina que venceu o bullyng” do autor 

Manoel Cavalcante; e, de modo específico, identificar como os alunos se sentem em relação ao 

bullying e verificar como interpretam e discutem a partir da leitura do livro. 

Utilizamos como aporte teórico as discussões de Cosson (2014) sobre a importância da 

leitura, Cavalcante (2016) autor do livro utilizado na abordagem sobre o bullying e Silva (2010) 

discorrendo mais detalhadamente sobre a prática do bullying e suas consequências. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para a realização da pesquisa, escolhemos uma escola estadual, que está situada no 

interior do Rio Grande do Norte. O nome da escola não será mencionado, tendo em vista que 

a discrição com este dado é essencial, pois respeita aos princípios da ética. Os sujeitos 

escolhidos para a pesquisa são alunos de duas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental. Esse 

contato com as turmas ocorreu durante experiências no programa Residência Pedagógica do 

curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A 

escolha dos participantes se deu quando observamos que a prática do bullyng é um problema 

muito recorrente nas turmas escolhidas. Sendo assim, consideramos que tratar do assunto iria 

conscientiza-los e melhorar essa situação. 

Todos os procedimentos utilizados, bem como os objetivos da pesquisa, são voltados 

para apresentar e interpretar a compreensão dos alunos sobre o bullyng e aspectos sobre a 

prática da leitura, como interpretação e discussão. 

No que diz respeito ao método de abordagem, utilizamos o indutivo, que: 

 

[...] é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados  

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 

universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos 

argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo 

do que o das premissas nas quais se basearam (LAKATOS; MARCONI, 

2003, p. 86). 

 

Desse modo, partimos de dados particulares, ou seja, de experiências com alunos de 

duas turmas de 6° ano do Ensino Fundamental de uma escola específica, para inferirmos uma 

situação de caráter universal, visto que o tema tratado é preocupante e estar presente na 

realidade de muitas escolas. 

Ressaltamos ainda, que se trata de uma pesquisa de campo, pontuada por Freitas e 

Prodanov (2013, p. 59) como uma pesquisa “[...] utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos uma 

resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar [...]”. Desse modo, com base nas 

experiências durante o programa Residência Pedagógica, analisamos a compreensão dos 

alunos sobre o assunto tratado. 

Diante do que foi posto, esse estudo classifica-se como uma pesquisa qualitativa, no 

tocante à análise do corpus. Segundo Freitas e Prodanov (2013, p. 70), uma pesquisa nessa 

abordagem significa que “O processo e seu significado são os focos principais de abordagem”. 
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Nesse sentido, tivemos o intuito de compreender e interpretar a opinião, as experiências e o 

contexto escolar que os alunos estão inseridos, com enfoque no tema bullyng. 

 

3 SÍNTESE TEÓRICA 

 

Cotidianamente, deparamo-nos com pessoas “zoando” outras, e isso é normal, já que, 

de uma forma saudável, estas brincadeiras fazem o indivíduo melhorar suas relações, criar um 

ambiente mais relaxado, servindo como forma de descontração. Porém, infelizmente essas 

brincadeiras têm alcançado níveis extremos, passando de uma simples diversão para ofensas e 

cruéis violências. 

Ao tomar esse rumo, essas brincadeiras são nomeadas de bullying, caracterizado por 

Fante (2005, p. 28-29) como:  

 

Um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem 

motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro (s), causando 

dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações 

que magoam profundamente, acusações injustas, atuações de grupos que 

hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos, levando-o a 

exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas 

manifestações do comportamento bullying. 

 

Essas agressões ocorrem em vários contextos sociais, como familiar, no local de 

trabalho, na universidade e nas escolas, sendo este último um dos lugares mais frequentes. A 

cada dia é mais comum ouvir comentários de pais, familiares, alunos e membros escolares 

reclamando da prática do bullying e dos terríveis danos que ela pode causar.  

É importante ressaltar que essas práticas podem estar escondidas até mesmo por trás de 

um apelido, que, aparentemente, pode até parecer algo muito simples e inocente, mas, segundo 

Silva (2010), esses tipos de “brincadeiras” muitas vezes estão repletos de maldade e, assim, 

transformam-se em práticas violentas que podem machucar gravemente qualquer pessoa. 

Em muitos dos casos, as reclamações das vítimas são entendidas como “birra” ou até 

mesmo uma simples briguinha boba entre crianças, levando a família e a escola a não tomarem 

nenhuma atitude a respeito. Essa situação é muito preocupante, pois, segundo Silva (2010), 

quando as pessoas entendem mal e ignoram essas situações, estão, de certa forma, colaborando 

para expandir não só o número de agressões, mas também a gravidade delas, o que poderia ser 

evitado. 

O bullying acontece de várias formas: verbal, físico, psicológico, moral, sexual e virtual. 
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Este último é mais conhecido como ciberbullying, e acontece pela internet, sendo a forma que 

os agressores encontram para se esconderem de punições. Todas essas formas de agressão 

podem ocasionar vários problemas para a saúde física e mental da vítima. Silva (2010), 

apresenta alguns dos problemas mais comuns. São eles: abandono da escola, afastamento dos 

amigos, transtorno de pânico (medo intenso), depressão e dependendo da gravidade da situação, 

pode levar até ao homicídio e suicídio. 

Em conformidade com Silva (2010), existem diferentes tipos de vítimas. As mais 

comuns, normalmente são mais quietas e não reagem as agressões. Fante (2005, p. 16), afirma 

que essas vítimas: 

 

[...] sofrem caladas por vergonha de se exporem ou por medo de represálias 

dos seus agressores, tornando-se reféns de emoções traumáticas destrutivas, 

como medo, insegurança, raiva, pensamentos de vingança e de suicídio, além 

de fobias sociais e outras reações que impedem seu bom desenvolvimento 

escolar. 

 

Também existem as vítimas que discutem com o agressor, bem como as que, depois do 

trauma da agressão, revidam a ofensa. Todas essas vítimas são fortemente prejudicadas por 

inúmeros problemas, citados anteriormente. Porém, a depressão vem sendo muito recorrente, o 

que é muito preocupante, pois ela envolve o corpo, o humor e os pensamentos, afetando a 

maneira de se sentir sobre si, e sobre os que estão ao redor. 

De acordo com Fante (2005), as agressões já alcançam até mesmo os primeiros anos 

escolares, atingindo de 5% a 35% das crianças, vítimas ou agressoras. Em consequência disso, 

as dificuldades de aprendizagem são evidentes. Muitos alunos que antes demonstravam 

interesse pela vida escolar, acabam por se desinteressar, nem ao menos fazendo 

questionamentos aos professores, por medo de serem ridicularizados pelos agressores. Desse 

modo, o desempenho tende a cair, sem falar naqueles que chegam a desistir da escola, por não 

suportarem a gozação e exclusão. 

Também é importante destacar que o bullying não pode ser tratado como um fenômeno 

exclusivo da área educacional, pois como afirma Silva (2010), ele já se tornou um problema 

pertencente a saúde pública, envolvendo médicos, psicólogos e assistentes sociais.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente, fizemos a distribuição das nossas atividades em três encontros: o primeiro, 

com duração de uma aula, para a leitura da obra escolhida; o segundo, que também durou uma 
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aula, para a discussão da obra e da temática principal, que é o bullying; e, por fim, o terceiro 

encontro, com uma duração de cinco aulas, para a culminância sobre o assunto tratado. 

No primeiro encontro, fizemos uma leitura coletiva da obra em que cada aluno leu um 

paragrafo. Percebemos que a história instigou os alunos pois não foi necessário que as 

ministrantes pedissem para cada aluno ler. A leitura ocorreu de maneira bem fluida. Essa 

interação e atenção na leitura pode ter acontecido por ser um assunto presente na vida dos 

alunos, desse modo desperta maior interesse. O interesse pode ter ocorrido também pela 

estrutura da obra, que, como foi dito anteriormente, é escrita em forma de cordel. Esse gênero 

textual oferece uma linguagem mais simples e fácil, se tornando atrativo para os alunos das 

turmas trabalhadas, visto que eles apresentaram uma resistencia para a leitura. 

No segundo encontro, fizemos uma discussão sobre a histora e o assunto tratado, como 

foi dito anteriormente. A discussão foi prolongada, pois os alunos trouxeram fatos ocorridos 

com eles mesmos e o que sentiram durante esses momentos. Um dos alunos contou que já foi 

agredido verbalmente por ser baixinho e magro, caraceristicas que normalmente são entendidas 

como demonstração de fraqueza e que deixa a vitima exposta à violência e humilhação. Diante 

desse caso, podemos destacar que o bullying parte do princípio de inferioridade e superioridade, 

neste caso a pessoa que praticou o bullying se sentiu superior ao outro. 

Outro relato que podemos mencionar é de um aluno que disse que é criticado e sofre 

bullying por ser dedicado na escola e se destacar com as notas boas, se diferencando desse 

agressor, que é um colega de sala e tira notas ruins. Notamos que mais uma vez acontece o 

princípio de inferioridade e superioridade, porém dessa vez o agressor, provavelmente, que se 

sente inferior por não ir bem nas notas, encontrando na agressão uma forma de sair dessa 

posição. Sendo assim, quem pratica o bullying sempre vai enfatizar um “defeito” em alguém, 

que não se encaixa dentro do padrão. Todos os casos mencionados estão, na maioria das vezes, 

disfarçados no discurso da justificativa da brincadeira. Começando de um simples apelido 

perverso e a pessoa que sofre a agressão aceita e resolve a conviver com isso.  

Diante desses casos, notamos que a leitura dessa obra foi bastante pertinente, pois os 

alunos conseguiram fazer uma relação direta da leitura com suas vidas, o que demonstrou uma 

compreensão efetiva e um sentimento de empatia pela personagem e pelos casos de bullying 

que já presenciaram ou viveram. 

Já no último encontro, que teve uma duração maior, organizamos um espaço na escola 

para a realização da culminância sobre o assunto que já vinhamos tratando há um tempo. Na 

ocasião, convidamos a protagonista da história lida para fazer um relato para os alunos sobre 

suas experiências com o bullying, o que sentiu, quais foram suas reações e como reagiu ao saber 
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que sua história foi retratada em um livro. 

Esse momento foi muito relevante, pois nós, enquanto leitores, pudemos fazer relação 

das experiências contadas por ela e as que estão presentes na obra. Também foi muito 

emocionante, pois falar do bullying é tarefa dificil para quem já sofreu com ele. A protagonista 

demonstrou o quão doloroso foi e passou a refexão da importãncia de se falar sobre o assunto 

nas escolas, bem como a influência que os agressores podem ter no sucesso ou fracasso das 

vítimas. 

Posto isso, consideramos pertinente quando Dorinha tratou dessa abordagem de falar 

sobre bullying nas escolas, pois consideramos que o primeiro passo para acabar, ou pelo menos 

diminuir o bullying nas escolas, parte da implantação de medidas para intervir nesse contexto 

de agressões frequentes, e a melhor maneira de fazer isso é através de planejamentos voltados 

a reflexão sobre o problema.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Portanto, diante de tudo que foi explanado, vimos que o bullying está sendo um 

problema muito recorrente, principalmente em escolas e entre crianças e adolescentes. 

Presenciar a violência entre jovens é preocupante, pois essa fase é o momento mais oportuno 

para a formação do caráter, que é a base moral da personalidade. As escolas, juntamente com 

os pais e os alunos, devem trabalhar na tentativa de resolver esse problema, visto que o 

ambiente escolar é o principal cenário dessa batalha. 

É imprescindível que todo cidadão esteja informado sobre esse tema, sobretudo das 

consequências que ele ocasiona, e que a sociedade como um todo, procure melhorias para 

minimizar essas ocorrências, desde aparatos necessários para a formação dos educadores, 

como cursos de formação em assistência estudantil, até o apoio de profissionais na escola, 

como psicólogos, por exemplo. 

Seria interessante ainda, que a comunidade escolar fizesse palestras, rodas de 

discussões com alunos e oferecessem livros que informassem, de forma didática, o que é o 

bullying e o quão difícil é passar por essa situação, para que assim os alunos reflitam, e que, 

uma vez sensibilizados, não cometam agressões contra mais ninguém. Ao estar diante desses 

projetos, os alunos poderão se engajar mais nessa causa e assim serão educados com valores 

ricos, como a tolerância, o respeito às diferenças, a justiça, a cooperação, dignidade, 

honestidade, amizade e o amor ao próximo. A absorção desses valores irá contribuir para a 

cidadania plena das crianças e adolescentes. 
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Sendo assim, enfatizamos que as experiências citadas e discussões estabelecidas 

poderão ser utilizadas como ponto de partida para outros estudos relacionados a esse assunto, 

bem como para discussões em qualquer âmbito, visto que esse tema é frequente em todo lugar 

que exista interação social, e que ele afeta, não apenas o desempenho na escola, mas também 

o relacionamento no meio social. 

Esse trabalho nos fez conhecer mais sobre o tema, tendo a oportunidade de ver de perto 

a realidade escolar dos adolescentes das duas turmas escolhidas, estas que já sofreram e 

praticaram o bullying. Dessa forma, a pesquisa nos enriqueceu em nosso percurso na graduação, 

enquanto professores em formação, visto que lidaremos diretamente com situações 

conflituosas em sala de aula. 
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RESUMO 

 
A leitura tem sido cada vez mais enaltecida enquanto ferramenta indispensável na formação dos sujeitos 

em processo de construção da aprendizagem, uma vez que, é mediante a leitura, que se espera que o 

leitor trilhe caminhos que o ajudarão na sua formação cognitiva e sociocultural. Considerando isso, o 

presente artigo tem por objetivo analisar o papel da leitura na formação cognitiva de alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, o estudo fez uso da pesquisa bibliográfica, pela qual se 

buscou fundamentação teórica para desenvolver a temática; assim como realizou estudo de campo, cujo 

objeto de estudo foram alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola estadual localizada em 

um município do interior do Rio Grande do Norte. Através das observações e atividades executadas, 

viu-se que a partir de recursos como história em quadrinhos, tirinhas e literatura infantil, os alunos foram 

instigados a desenvolver a linguagem, bem como a melhorar a comunicação com o mundo em sua volta. 

A observação do desempenho dos alunos investigados permite concluir que com as práticas de leitura 

citadas, o aluno conseguiu ampliar seu senso crítico, de modo que contribuiu para que estes construíssem 

suas próprias opiniões acerca das questões tratadas nas histórias, desenvolvendo, portanto, suas 

capacidades cognitivas.  

 

Palavras-chave: Práticas de leitura. Gênero textuais. Ensino fundamental. Sala de aula. Aluno. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A prática da leitura tem sido cada vez mais enaltecida enquanto ferramenta 

indispensável na formação dos sujeitos em processo de construção da aprendizagem, uma vez 

que, é mediante a leitura, que se espera que o leitor trilhe caminhos que o ajudarão na sua 

formação cognitiva e sociocultural. 

A leitura se não for incentivada pode torna-se um problema futuro para um adulto que 

não tem o habito de ler, raramente a leitura é vista como um ato de prazer, a maioria da vez é 

vista com obrigação. Ler é mágico é uma atividade essencial que deve ser vista com os melhores 

olhos, pois com ela podemos descobrir o mundo em que vivemos e pouco conhecemos. 

Hoje a dimensão de leitura infantil é muito mais ampla e importante. Ela proporciona à 

criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutíveis. Segundo Abramovich 

(1997) quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara, 
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sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais 

típicos da infância, como medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade, dor, perda, 

além de ensinarem infinitos assuntos. 

A leitura deve ser trabalhada em sala de aula de maneira que desperte nos alunos o 

interesse de ouvir histórias e deve ser usado livros que chame bastante a atenção deles, livros 

coloridos e bastante ilustrados. Devemos buscar ferramentas novas, uma nova didática para 

chamar a atenção dos alunos para a leitura. Assim, o presente artigo tem por objetivo analisar 

o papel da leitura na formação cognitiva de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Tendo como objetivos específicos, as observações e atividades executadas a partir de recursos 

como história em quadrinhos, tirinhas e literatura infantil, de modo com que os alunos se 

sentissem à vontade para ler. 

É percebível que no século que estamos as crianças estão perdendo o habito de ler, 

videogame, TV, computador, são algumas tecnologias que estão afastando nossas crianças no 

mundo da leitura, temos também a falta do incentivo à leitura, que é outro motivo para o 

distanciamento dos livros. Ler histórias para as crianças sempre foi a maneira mais fácil de 

despertar o interesse pela leitura, pois é a partir daí que a criança vai criar o habito de ler. A 

leitura mexe com o imaginário das crianças, desperta a curiosidade, levando os mesmo a fazer 

perguntas e descobrir cada vez mais o mundo através dos livros. 

O habito de leitura deve ser iniciado em casa, com os familiares, principalmente com os 

pais das crianças, e deve ser continuado e incentivado dentro de sala de aula com o professor, 

no ensino fundamental, como também, na educação infantil os alunos devem ser despertados 

para a leitura. Neste processo de aprendizagem cabe ao professor incentivar seus alunos a 

leitura, levando para a sala histórias em quadrinhos, tirinhas, notícias e outros tipos de leitura, 

é fundamental para o aluno vê que seu professor, muitas vezes fonte de inspiração, gota de ler. 

A leitura deve ser incentivada como um prazer, não por uma obrigação, afinal nenhuma 

criança gosta de ler por obrigação. Sendo assim, as histórias infantis, histórias em quadrinhos e 

tirinhas são instrumentos privilegiados a serem usados nas series iniciais do ensino 

fundamental, pois muitas vezes as crianças se transportam pra dentro da história, e com isso 

elas sentem prazer com a leitura. Sem ler o aluno não sabe pesquisar, resumir, fazer uma análise 

de um texto, não desenvolve a linguagem, sua formação cognitiva e sociocultural 

provavelmente ficará deficitária quando chegarem na fase adulta. Está é a importância da 

leitura, que deve ser incentivada em todo o processo de ensino ao aluno. 

Sendo assim, o estudo fez uso da pesquisa bibliográfica, pela qual se buscou 

fundamentação teórica para desenvolver a temática; assim como realizou estudo de campo, cujo 
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objeto de estudo foram alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola estadual 

localizada em um município do interior do Rio Grande do Norte. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia do artigo tem uma abordagem qualitativa e exploratória aprovada pelo 

método dedutivo a fim de obter-se a prática de leitura para formação cognitiva de alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo. 

 

2.1 População e Amostragem 

 

O estudo foi realizado com alunos do 6º ano “A”, “B” e “C” de uma escola estadual 

localizada em um município do interior do Rio Grande do Norte. 

 

2.2 Instrumentos para coleta dos dados 

 

Foram realizado observações na sala de aula e atividades a partir de recursos como 

história em quadrinhos, tirinhas e literatura infantil. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A elaboração deste artigo teve por finalidade mostrar a importância da leitura no ensino 

língua portuguesa, analisar o papel da leitura na formação cognitiva de alunos dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, o que hoje em dia deve ser trabalhado diariamente em sala de aula. 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descoberta e compreensão do mundo. (ABRAMOVICH, 2008, p. 16). 

É a partir do ouvir histórias que a criança vai ser despertada para leitura, interessando-

se cada vez mais pelos livros. O primeiro contado da criança com a leitura começar em casa, 

pelos seus pais, é importante que os pais conte historias quando a criança ainda for bebê. 

Há muitos momentos em que se deve contar história para uma criança, ouvir história 

não parte somente da escola, ou antes de dormir, a criança precisa saber e entender que não há 

momento exato para se ler. 
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Ao ler uma história a criança também desenvolve todo um potencial crítico, cognitivo e 

sociocultural. A partir daí ela pode pensar, duvidar, se perguntar, questionar... Pode se sentir 

inquieta, curiosa e reflexiva, querendo saber mais e melhor ou percebendo que se pode mudar 

de opinião... E isso não sendo feito uma vez ao ano... Mas fazendo parte da rotina escolar, sendo 

sistematizado, sempre presente o que não significa trabalhar em cima dum esquema rígido e 

apenas repetitivo (ABRAMOVICH, 2008, p. 143). 

Através da leitura que a criança conhece mais o mundo em que vive, a leitura desperta 

curiosidade, vontade de aprender mais e mais, isso é claro se a leitura interessar ao leitor, através 

dela vão surgir perguntas, questionamentos, levando o aluno a perguntar mais e ser mais 

participativo durante as aulas. A leitura deve ser trabalhada todos os dias em sala de aula, todo 

professor deve reservar um tempo de sua aula para incentivar seus alunos a ler mais, a gostar 

de livros. O ato de ler é maravilhoso, e quanto mais praticado maior serão seus benefícios. 

O aprendizado da leitura não dispensa, desde o início da alfabetização, os livros para 

crianças. O trabalho de automatização da decodificação deve ser concomitante com o da leitura 

de textos variados. Daí, na iniciação literária desde a pré-escola, a importância dos livros de 

imagens, com ou sem texto escritos, no trabalho com as narrativas. Eles podem ser uma grande 

alavanca na aquisição da leitura, para além da simples decodificação (FARIA, 2010, p. 22). 

A leitura deve ser trabalhada desde a chegada da criança na escola, livros com imagem 

são mais chamativos, estimulando assim o prazer pela leitura. Os livros que contém apenas 

imagem irá trabalhar e desenvolver muito mais o imaginário da criança, levando a mesma a 

criar uma história, e cada vez que ela pegar aquele livro que contém apenas imagens, ela irá 

fazer uma interpretação diferente. O professor deve auxiliar seu aluno na escolha do livro, mais 

nunca escolher o livro pelos alunos. 

Cada palavra tem sua importância, cada detalhe do desenho também [...] texto e imagem 

deve formar um todo. Trata-se de habituar a criança a “interrogar o conhecimento”, a descobrir 

o sentido do texto como da imagem (COELHO, 2000, p. 191). 

Quando falamos em leitura pensamos logos em leitura de palavras, esquecendo a 

importância das imagens nos textos e livros que devem se completar, ou seja, imagem e texto 

tem que ter a relação de compreensão. As histórias em quadrinho, tirinhas e histórias infantis 

são bons exemplos. As imagens são bastante representativa para as crianças, faz com que o 

imaginário dos alunos cresça, as imagens em livros faz com que a criança venha conhecer 

objetos, seres, ambientes, com quais as mesma já tem uma interação no seu dia-a-dia.  

A leitura dinâmica e com imagens é descontraída, é umas das melhores e mais simples 

formas de o aluno adquirir informações e desenvolver práticas de leituras para sua formação 
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cognitiva. Pois a leitura aumenta a capacidade de escrita e o vocabulário do aluno leitor. As 

imagens contidas nos textos fazem com que o aluno grave aquela história em sua memória. 

Assim, quando o professor dá um texto ao seu aluno, ajuda se ele der, além do texto, 

uma razão para ler, que vai além de uma simples compreensão da leitura. Uma vez que o aluno 

estiver interessado no texto, ele começa a ler e o professor pode fazer atividades para dar razões 

para ler, ajudá-lo a entender o propósito do escritor, estender a linguagem e clarear o conteúdo 

do texto. Desta forma, o aluno conseguirá ampliar seu senso crítico, de modo que colabore para 

que estes alunos leitor construam suas próprias opiniões acerca das questões tratadas nas 

histórias, desenvolvendo, portanto, suas capacidades cognitivas. 

 

4 ANÁLISE 

 

O presente trabalho foi realizado através de pesquisa de campo, como forma de conhecer 

e analisar os procedimentos utilizados no incentivo a leitura, sendo que as informações para 

essa análise se deram tanto pela observação como pelo próprio desenvolvimento de atividades 

propostas. 

Sabendo-se que, na educação infantil a proposta para a prática da leitura deve envolver 

textos e gêneros que instiguem o gosto da leitura, a ponto de tornar um hábito prazeroso ao 

aluno, optou-se por selecionar algumas atividades cujas características se aproximam mais 

desses objetivos. Sendo assim, escolheram-se como material de apoio as Historias em 

Quadrinho (HQs), tirinhas e literatura infantil.  

Contudo, deve-se lembrar que antes mesmo da efetivação das propostas, foi primordial 

verificar junto aos alunos como estes entendem e até mesmo que tipo de reações sentem quando 

na sala de aula, são propostas atividades de leitura com esse tipo de texto. 

Num momento interativo no qual os alunos puderam externar suas percepções, viu-se 

que eles atribuem importância a esse tipo de leitura, principalmente pela forma como eles se 

apresentam. Isso porque, são no geral, textos que trazem em sua conjuntura uma relação 

intrínseca entre imagens e textos, que tornam a leitura mais interativa, permitem que o aluno 

através das ilustrações, já procedam a uma espécie de leitura previa, ou seja, prevendo o que o 

texto em si trará de informações. 

Essa questão, além de dar um ânimo ao que se iria propor, permite reconhecer que o 

próprio aluno sente a necessidade de ter em sala de aula, momentos cuja leitura proporcione 

não somente o conhecimento sistematizado de elementos do texto, mas que proporcionem um 

momento divertido, em que ler, seja uma espécie de viagem também. Viagem ao imagético da 



 

 

P
ág

in
a9

0
2

 

criança na historia que ali se está tendo contato, assim como na sua fruição cognitiva do pequeno 

leitor. 

Em cada uma das turmas observadas, foi proposta um dos tipos de gêneros. A ideia foi, 

sobretudo, desenvolver o interesse pela leitura, pois acreditamos que a prática acontece de 

forma mais efetiva quando é motivada pela necessidade e pelo prazer. Assim, foram 

selecionados previamente uma serie de textos englobando os três gêneros, e em cada aula, os 

materiais eram dispostos no meio de circulo e entre os alunos, no qual este teria a oportunidade 

de escolher aquele que lhe chamava mais atenção para ler/interpretar.  

Antes da escolha, havia sempre um diálogo entre alunos e professor, que abordavam 

previamente a importância daquele tipo de leitura, que investigava experiências e preferencias 

dos alunos em relação àquele determinado gênero. 

Após escolhido o texto, os alunos eram convidados a ler, ali então se reservava um 

tempo e cada um se aconchegava de algum modo para proceder a leitura. 

Durante esse tempo, observávamos as expressões dos alunos enquanto liam: eram desde 

sorrisos espontâneos de como quem se depara com algo lúdico ou engraçado, ou mesmo a 

fisionomia de quem está admirado com uma dada informação. 

Aqui então, é oportuno enfatizar o que Almeida (2015) observou quando discutia a 

relevância de trabalhar com gêneros textuais como literatura infantil, tirinhas e HQs: 

 

Além de serem de fácil acesso, também apresenta a vantagem de serem 

prestigiadas no meio infantil, pois a junção de imagens e texto agrada os 

educandos; outra particularidade desse gênero, os finais inesperados, 

característicos dos textos humorísticos e presentes em algumas histórias, 

também são predicativos atraentes aos alunos (ALMEIDA, 2015, p. 07). 

 

De fato, esses gêneros oportunizam a dinamização da leitura pelas imagens que 

apresentam, pela própria forma do texto, pela versatilidade de interpretação que os enredos 

proporcionam. Além disso, devemos enfatizar que, quando se trabalha com esses gêneros, está, 

do mesmo modo que os livros tradicionais, dando a possibilidade de que os alunos estejam em 

contato com materiais escritos, que além de auxiliar na prática da leitura, promove momentos 

de interação entre o texto e o leitor. No entendimento de Perrelli; Stryer (2012), a interação 

entre o leitor e o texto é crucial para garantir que a interpretação do que esta sendo lido não seja 

algo superficial, mas prazeroso, que de fato apresentou um sentido ao aluno. Nesse mesmo 

norte, Pereira (2007, p. 02) elucida: 
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Porém, aproximar a leitura das crianças em fase de alfabetização, não 

pressupõe, necessariamente, um problema de decodificação, mas sim, 

pressupõe, antes aproximá-las de algo que elas, na sua maioria, já conhecem, 

que lhes proporciona em geral experiências divertidas e gratificantes e que 

fazem parte de sua vida. 

 

Assim, tendo verificado que numa primeira impressão os textos foram bem 

recepcionados pelos alunos, os reunimos novamente em círculo para instigar a interpretação 

dos textos através de seus relatos. A ideia era analisar até que ponto a habilidade cognitiva havia 

sido aflorado a partir daquela leitura. Vimos que todos estavam empolgados e participativos. 

Participam não somente na interpretação das historias que leram individualmente como se 

envolviam nos relatos dos demais através de questionamentos. Esse cenário comprova a 

eficácia de se trabalhar com esses recursos de leitura, ao passo que despertou o interesse do 

aluno, o envolveu na proposta da atividade, despertou seus sentidos e significações pelo que 

abstraiu da historia, além de ter estimulado para leituras futuras.  

No que diz respeito a literatura infantil, segundo Queiroz (2017), é um tipo de leitura 

que proporciona às crianças diferentes e prazerosas experiências que envolvem a linguagem, os 

sentidos, a imaginação, e consequentemente, possibilita o seu desenvolvimento linguístico e 

cognitivo. Ainda segundo a autora: “a literatura infantil é um dos meios mais eficientes na 

promoção do desenvolvimento de competências e habilidades comunicativas e intelectuais na 

criança [...]” (QUEIROZ, 2017, p. 05). 

Já no que diz respeito as histórias em quadrinho, Santos; Ganzaroli (2011) ensinam que 

são textos que estimulam e incentivam a criança a buscar também outros tipos de leitura, já que, 

juntamente com os livros, são instrumentos saudáveis para estimular a imaginação e o 

raciocínio. Na visão dos autores, todo o contentamento que esse tipo de texto provoca se dá 

devido o uso de uma linguagem que empolga e satisfaz as crianças, pois não são leituras que 

cansam como muitas vezes acontece quando se trata de outras leituras obrigatórias. Além disso, 

deve-se considerar que a linguagem e os enredos das historias se aproximam do nível intelectual 

do aluno nas series iniciais, o que contribui para despertar o interesse.  

E se tratando das tirinhas, Almeida (2015) vai explicar que se trata de um gênero textual 

que está diretamente relacionado ao objetivo de desenvolver no aluno, a partir da prática da 

leitura, um ser social e crítico. E isso se dá por ser uma leitura interativa e atraente, que permite 

a criança interpretar e reinterpretar os códigos que circundam seu cotidiano, pois possui uma 

diversidade de temas que geralmente são do interesse dos alunos e os atraem para a leitura. 

Como se vê, os três gêneros textuais utilizados possuem recursos que acabam 

favorecendo no processo de construção e prática da leitura, principalmente quando se trata de 
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alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois são crianças que se sentem atraídas pela 

junção da linguagem verbal e não verbal priorizadas nesse tipo de leitura. Contudo, esse fato 

não deve restringir a importância desses textos, já que, a todo modo, ao aproximar o aluno, está 

instigando a curiosidade, o próprio gosto pela prática da leitura, mas também, contribui, 

sobretudo, para a ampliação das habilidades cognitivas, ao possibilitar que a criança explore 

dimensões não usuais do seu imaginário.  

Desse modo, entende-se que o universo da leitura não deve ser compreendido somente 

como recurso à alfabetização, mas, também, como um instrumento que permite a interpretação, 

a compreensão daquilo que se lê. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre tantas abordagens no que diz respeito ao desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos, desperta sempre a atenção de estudiosos a questão da prática da leitura. Isso porque, 

preocupa a muitos o fato de que o incessante avanço tecnológico acabe promovendo um 

verdadeiro processo de distanciamento do gosto pela leitura perante a um cenário em que mídias 

sociais tem tomado conta do interesse dos indivíduos.   

Sendo assim, tem-se visto cada vez mais que a escola e professores tem assumido esse 

desafio de não somente ensinar a ler, mas promover o interesse constante dessa prática, 

principalmente por saber que se trata de um instrumento imprescindível para atuação do 

indivíduo na sociedade, para sua condição de ser pensante e crítico. 

Considerando isso, esse estudo teve por objetivo analisar o papel da leitura na formação 

cognitiva de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Através de uma pesquisa de 

campo e com auxilio de pesquisa bibliográfica para ampliar o debate, buscou-se trabalhar nas 

turmas de sexto ano desse nível de ensino, com textos de diversas naturezas, mas que por 

intermédio de seus recursos (linguagens, ilustrações, enredos) promovessem uma reação 

positiva quando ao objetivo elencado. 

Sendo assim, optamos por trabalhar com as historias em quadrinhos, tirinhas e literatura 

infantil, por saber que, conforme bem assenta a literatura que trata do tema, são gêneros que se 

aproximam sobremaneira do universo infantil, o que de imediato já se mostra como um fator 

favorável, mas, além disso, permite que a criança avance no seu imagético, consiga instigar sua 

desenvoltura cognitiva para interpretar a história, e, principalmente por desenvolver o gosto 

pela leitura, que, podemos dizer, se apresenta como um dos eminentes desafios nesse sentido.  
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Pelas atividades desenvolvidas em sala de aula, vislumbramos a importância de oferecer 

às crianças, oportunidades de leitura de forma convidativa e prazerosa, e os gêneros escolhidos 

contribuíram para isso. Verificamos que os alunos além de se envolverem com entusiasmo, 

mostraram pelos seus relatos que conseguiram despertar seus sentidos críticos, o que mostra 

que suas capacidades cognitivas foram afloradas, e eles puderam expor suas opiniões a partir 

das historias que tiveram contato.  

Como se vê, diversificar as leituras que são propostas em sala de aula representa uma 

importante iniciativa que deve ser considerada sempre pelo professor, pois, o que se espera não 

é apenas a leitura no seu sentido sistemático e paradigmático, mas que dela sejam despertados 

a capacidade de interpretação, reflexão, de opinião, pois, juntos, todos esses elementos devem 

contribuir para formar a postura do leitor crítico.  

Isso nos leva a dizer que as histórias quadrinhos, literatura infantil e as tirinhas, além de 

importantes meios de entretenimento, excelentes ferramentas para se trabalhar a leitura. 
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RESUMO 
 

A linguagem é um mecanismo social resultante das interações que realizamos através de diferentes 

gêneros discursivos existentes na cadeia de produção linguística. Partindo desse pressuposto, o presente 

trabalho tem como objetivo principal promover o desenvolvimento crítico e responsivo discente, quanto 

às questões do meio ambiente, a partir da leitura e produção do gênero poesia, explorando as relações 

entre a poesia e o pensamento crítico, tendo como base os estudos de Pinheiro (2007) sobre a poesia na 

sala de aula, do princípio de gênero como atividade interacional consequente do conhecimento da 

natureza dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2011) e das reflexões da noção de dialogismo e 

compreensão responsiva ativa (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990; BAKHTIN, 2011). Para isso, os 

dados foram gerados através da pesquisa-ação e da quali-quantitativa, trazendo como temática das 

poesias os impactos ambientais negativos da sociedade. As análises acerca das poesias feitas pelos 

alunos expõem as diferentes marcas dialógicas presentes nos discursos, uma nítida contribuição na 

formação de sujeitos autônomos e ativos no contexto social e discursivo em que estão inseridos.  

 

Palavras-chave: Poesia. Desenvolvimento crítico. Marcas dialógicas. Formação de sujeitos autônomos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A concepção de ensino que consiste em uma abordagem estruturalista no processo de 

mediação do conhecimento, adotada por maior parte dos sistemas educacionais, corrobora para 

a formação de sujeitos reprodutores de conceitos fechados e que, em decorrência disso, 

concebem os conteúdos de maneira isolada dos diferentes contextos existentes na cadeia das 

interações sociais. Como consequência, esse modelo mecanizado contribui para a formação de 

seres acríticos, além de acarretar em um bloqueio na autonomia discursiva desses. 

Diante desse cenário, o debate acerca de uma metodologia inovadora, capaz de 

promover o desenvolvimento de seres ativos e críticos da realidade em que estão inseridos, e 

que elegem abordagens transdisciplinares inseridas nas diferentes práticas sociais, ganham mais 

espaço. Mediante a isto, surge a possibilidade de um ensino pautado na perspectiva dialógica 
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da linguagem, na qual se enxerga a língua como prática social, vinculada aos processos e 

produções sociodiscursivas. 

Partindo desse pressuposto, o trabalho com os gêneros discursivos torna-se uma 

alternativa altamente viável, visto que eles estão carregados de materialidade discursiva, 

conferindo, assim, um maior aprimoramento da compreensão dos discentes com o que está 

sendo mediado pelos docentes, cooperando em um melhor desenvolvimento no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Dessa maneira, entende-se que esses gêneros englobam o que está além da materialidade 

linguística e que, consequentemente, visam provocar leituras críticas, assim como reflexões que 

permeiam o que está no texto e além dele. Tal proposta, portanto, possibilita que os discentes 

possam adquirir suas próprias visões de mundo, diante do que leem e escrevem, de forma 

autônoma e crítica, visando uma atitude responsiva nos diferentes espaços sociais. 

Posto isto, o presente trabalho tem como objetivo principal contribuir para a formação 

crítica e responsiva discente, através da leitura e produção do gênero discursivo poesia, no que 

se refere à relação sociedade-natureza, a partir de oficinas temáticas com poesias que tratam de 

questões ambientais. A realização deste estudo ocorreu nas aulas de Língua Portuguesa, em 

uma turma do primeiro ano do ensino médio, do curso técnico integrado em Meio Ambiente, 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, localizado no 

município de Ipanguaçu, que está inserido na Microrregião do Vale do Açu e Mesorregião do 

Oeste Potiguar. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A concepção dialógica da linguagem: uma perspectiva bakhtiniana  

 

A concepção de linguagem na perspectiva interacionista, que visa os processos de 

interação verbal, ocupam importante posição na corrente bakhtiniana, pois ela contribui, de 

forma significativa, na constituição da consciência individual, na constituição das identidades 

e na composição dos mundos (AZEVEDO, 2018). O foco da análise dos estudos de Bakhtin 

não está relacionado a forma como a língua, enquanto código, é expressada, mas sim como os 

discursos, que é a língua viva e dinâmica, se constituem. 

De acordo com Bakhtin/Volochinov (1990) e seu Círculo, a língua é dialógica, em um 

sentido amplo, pois todos os discursos produzidos são respostas a outros discursos que já 

aconteceram e que irão dialogar com outros que ainda vão surgir. Dessarte, tomando como base 
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a linguagem no viés bakhtiniano, o sujeito não apenas se comunica, mas também atua, se 

posicionando e integrando várias vozes em uma cadeia discursiva.  

Nesse sentido, é importante destacar a relevância do sujeito na interação discursiva, haja 

vista que até mesmo a forma como ele compreende os discursos é visto como um ato 

responsivo-ativo, pois 

 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se 

forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desse o seu 

início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante. Toda 

compreensão da fala viva, enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva 

(embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é 

prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o 

ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2011, p. 271). 

 

Tal abordagem, apesar de fazer referência apenas à atitude responsiva-ativa na forma de 

comunicação oral, não é apenas na oralidade que isso vem a se concretizar, mas também nas 

práticas escritas. Com base nisso, pode-se entender que as práticas de leitura e escrita na sala 

de aula vem a ser uma atitude consoante à concepção dialógica em que a linguagem está 

inserida, pois a partir do que o discente lê e produz irá estabelecer, automaticamente, uma 

relação do que foi lido com as experiências sociais e discursivas (BENEVIDES, 2008); e, ao 

produzir, criará uma posição ativa sobre o que escreveu. 

Nesse contexto, a adoção dessa perspectiva na sala de aula, contribui para a criação de 

atividades de leitura e produção de textos, através de ações capazes de romper um ensino 

normativo e padronizado, que não estimulam a autonomia no que diz respeito a atitude crítica. 

Como consequência, os discentes passaram a entender e conceber os conhecimentos de uma 

maneira crítica, formando novas visões e posicionando-se ativamente.  

 

2.2 Gêneros discursivos: uma abordagem bakhtiniana 

 

A linguagem é um sistema estrutural, em que se emite sinais através da comunicação. 

Ela pode se dar por meio de diversas manifestações linguísticas, como a escrita, a oralidade, os 

sons e até mesmo as expressões fisionômicas. De acordo com Bakhtin, o gênero discursivo é 

uma das três entidades para o bom funcionamento da comunicação, sendo as outras duas língua 

e enunciado. Tais entidades estão intimamente relacionadas às muitas esferas da atividade 
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humana. Mediante a isto, é notória a necessidade de se entender melhor o que é um gênero 

discursivo, para compreender como a comunicação ocorre por meio dele.  

De acordo com os estudos bakhtinianos, a comunicação humana ocorre por meio dos 

gêneros do discurso, seja na escrita, seja na oralidade, através de enunciados 

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos), 

concretos e únicos, conferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 

e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

Todos esses três elementos - o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional - estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, 

p. 261-262).  

 

Ou seja, cada indivíduo emite enunciados, cada enunciado particular é individual e na 

natureza geral de cada enunciado encontra-se a existência de gêneros carregados de 

historicidade e estilos de linguagem. Com isso, a comunicação ocorre quando a intenção 

discursiva determina o enunciado, aplicada e adaptada ao gênero escolhido pelo indivíduo, pois 

o discurso é moldado pelo gênero em uso. 

A noção de “gênero” tornou-se objeto de estudo em várias áreas, principalmente no 

contexto escolar e acadêmico, visto que eles estão presentes desde as séries iniciais até o ensino 

superior. Contudo, são pouco conceituados, pois cada época e cada grupo social tem seu 

repertório discursivo na comunicação sócio-ideológica. A cada grupo de formas pertencentes 

ao mesmo gênero, isto é, a cada forma de discurso social, corresponde um grupo de temas. 

(BAKHTIN [VOLOSHINOV], 1990, p. 43). Dessa forma, compreende-se que a formação dos 

gêneros da atividade humana se dá através das relações sociais, da ideologia e da linguagem, 

formando os enunciados. 

Partindo desse pressuposto, Bakhtin classifica os gêneros em primários e secundários. 

Os gêneros primários partem de uma comunicação discursiva imediata e espontânea, enquanto 

que os gêneros secundários surgem nas condições de um convívio cultural desenvolvido e, por 

vezes, organizado. Esses gêneros secundários surgem em meio às circunstâncias de uma 

comunicação cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente quando se 

dá por meio da escrita, tornando o gênero concreto e histórico (BAKHTIN, 2011). Ademais, o 

gênero funciona antes como um critério de delimitação de dados no enunciado, podendo ser 
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encontrado em vários tipos textuais, principalmente de domínio literário, como o poema, o 

conto, a crônica, o romance, peças teatrais, entre outros.  

De acordo com Rodrigues (2004):  

 

Os índices modais no enunciado são traços da projeção que o articulista faz 

da reação-resposta ativa do leitor, manifestando as relações dialógicas que 

atravessam o enunciado. Através dos indicadores modais percebe-se a relação 

dialógica orientada para o leitor. Eles projetam uma antecipação de suas 

possíveis contestações [...] (RODRIGUES, 2004, p. 20). 

 

Ou seja, a delimitação de dados do enunciado são traços da projeção da ação, reação e 

resposta do indivíduo na linguagem.  As suas manifestações se dão por meio dos tipos textuais, 

articulando com a realidade em que se vive, inserindo fatos da sociedade e história da linguagem 

como tema para aproximar o leitor do personagem.  

Nesse ínterim, o trabalho com os gêneros discursivos possibilita uma maneira mais 

eficaz de mediação dos conteúdos propostos nas estruturas curriculares das instituições de 

ensino, visto que a partir do seu uso o educador pode tratar tanto as questões linguísticas, quanto 

as sociais. Contudo, vale ressaltar que esses gêneros devem ser relacionados com questões 

pertencentes às realidades dos discentes, pois só assim os estes irão relacionar o que aprendem 

com o que vivem e, consequentemente, entenderão a importância e aplicação do que está sendo 

mediado, além de contribuir para visões além dos textos. 

 

2.3 A poesia na sala de aula: o gênero poesia como um recurso de sensibilização crítica 

 

Bakhtin, ao longo do seu percurso teórico, enfatiza que os discursos são desenvolvidos 

de acordo com as várias esferas da atividade humana. Sendo assim, cada esfera exige uma forma 

específica de atuação da linguagem, por exemplo, no âmbito escolar, pode-se ter como esfera 

de atividade principal o momento participativo na aula, enquanto o professor repassa seus 

conceitos para os alunos, existindo uma troca de linguagem entre emissor e receptor. O uso 

específico dessa linguagem, refere-se aos gêneros discursivos presentes em cada enunciado, 

variando de acordo com as várias esferas da atividade humana. 

Dessa forma, os gêneros do discurso caracterizam-se pelo contexto em que estão 

inseridos, dos determinados conteúdos temáticos, das estruturas composicionais específicas e 

dos recursos linguísticos (estilo) utilizados. Além disso, o discurso enquanto materialidade 

linguística deve manifestar-se em forma de textos, pois é por meio de textos que pode-se 

estabelecer o funcionamento do discurso e sua caracterização. Ou seja, o gênero é a 
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manifestação concreta do discurso produzida pelo sujeito em uma dada esfera social do uso da 

linguagem.  

Trazendo como ponto anterior o âmbito escolar, é nele que os gêneros discursivos são 

predominantemente inseridos. Por isso, é nele que deve-se desempenhar novas práticas, visando 

ampliar o universo de conhecimento do educando. Tendo em vista que, além de ensinar o aluno 

a reconhecer e identificar os gêneros já existentes, deve-se também integrar no cotidiano do 

educando práticas de produção e recepção de novas modalidades discursivas.  

Um exemplo são os gêneros discursivos de domínio literário encontrados por toda parte 

no dia-a-dia, essencialmente o gênero poesia. Porém, esse tipo de gênero é pouco trabalhado 

nas escolas, tendo em vista que a poesia é, entre os gêneros literários, um dos mais distantes da 

sala de aula, a tentativa de aproximá-lo dos alunos deve ser feita de forma planejada 

(PINHEIRO, 2018, p. 21). O trabalho com esse gênero requer uma análise crítica e 

sensibilizadora acerca dos significados abarcados nas entrelinhas dos versos, além de exigir um 

planejamento próprio e um entendimento prático das demandas específicas de estratégias de 

leitura que se relacionam ao poema como realização linguística.  

De acordo com Pinheiro, trabalhar com a poesia na sala de aula visa “[...] buscar uma 

prática que se define por oferecer textos que possibilitem uma convivência mais sensível com 

o outro, consigo mesmo, com os fatos do cotidiano, com a vida e com a linguagem.” 

(PINHEIRO, 2018, p. 123). Isto é, o trabalho com o gênero poesia contribui para uma relação 

mais harmônica do sujeito com os espaços que estes ocupam, possibilitando, 

consequentemente, uma visão mais consciente das suas ações, enquanto seres constituintes do 

meio ambiente. 

Ainda de acordo com Pinheiro (2018, p. 39) uma possibilidade de abordagem das 

poesias, é confrontar as diferentes experiências de infância retratadas: espaços, presença da 

natureza, atitude (saudade, contentamento, desencanto, medo, etc.). Ou seja, a linguagem 

poética, na sua essência e complexidade, se trabalhada de forma correta, pode propiciar aos 

educandos visões para além do linguagem materializada, com questionamentos acerca das suas 

bagagens, exercitando a imaginação e a criatividade, ao mesmo tempo em que se dar maior 

liberdade na construção de seus conhecimentos.   
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3 O DIALOGISMO BAKHTINIANO ARTICULADO À POESIA: UMA BUSCA PELA 

CONTRIBUIÇÃO RESPONSIVA-ATIVA DISCENTE 

 

Partindo do princípio de que o trabalho com os gêneros discursivos exprimem visões 

que estão além do texto, nota-se a viabilidade de buscar conteúdos transdisciplinares para a 

mediação do conhecimento acadêmico, visando estimular os educandos à adquirir diferentes 

visões de mundo, de forma autônoma. Para isso, a metodologia deste trabalho se deu através da 

realização de três oficinas, realizadas em uma turma de primeiro ano do ensino médio. A faixa 

etária da turma variava entre estudantes de 14 à 18 anos.  

 

OFICINA I: Gêneros discursivos: teoria e prática 

 

Sabe-se que os gêneros são trabalhados desde as séries iniciais no contexto escolar. 

Porém, boa parte das vezes, eles são vistos de maneira descontextualizada. Isto, pois, contribui 

para que o discente não compreenda os reais propósitos de se estudar esses conteúdos. Em vista 

disso, esta primeira oficina consistiu em apresentar acerca do conceito de gênero discursivo, 

bem como as suas diferentes finalidades e relações com as dimensões sociais e ideológicas. 

Diante disso, foi escolhida a temática “relação sociedade-natureza”, para abordagem e 

discussão.  

A princípio, a oficina foi iniciada com a dinâmica denominada "a nossa percepção 

denunciada pelos peixes", na qual foi feita a seguinte pergunta: "como você gosta do peixe?". 

Boa parte dos estudantes responderam coisas como: "gosto do peixe assado", "gosto dele 

cozido" ou "não gosto muito de peixe". Ou seja, todos eles entenderam que a pergunta era sobre 

como eles gostam de comer o peixe. Com base nessa dinâmica, iniciou-se uma discussão a 

respeito da concepção equivocada que o ser humano tem do meio ambiente, pois estamos, quase 

sempre, nos colocando como um elemento à parte do meio ambiente, e não um constituinte 

dele. Além disso, tratamos a natureza, na maior parte dos casos, apenas como um recurso a ser 

explorado. 

A partir desse debate, fez-se uma ponte entre os gêneros discursivos e seu vínculo com 

as questões sociais, bem como os seus tipos, características e materialidade textual e discursiva, 

a fim de introduzir acerca do seu conceito, na teoria e na prática.  
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OFICINA 2: Gênero discursivo poesia: conhecendo a linguagem poética 

 

Esta segunda oficina teve início com uma breve retomada do que foi visto e discutido 

na anterior, buscando contextualizar e integrar as duas discussões, cujo conteúdo ainda era 

pautado nos gêneros discursivos, porém agora tendo como enfoque apenas o gênero poesia. 

Para tanto, foi apresentado um pouco sobre as características deste gênero, tais como: a sua 

linguagem, seus propósitos e suas finalidades enunciativas etc.  

Em seguida, a turma foi organizada em um círculo, para a realização da leitura crítica 

de duas poesias, escritos por poetas nascidos no Rio Grande do Norte, sendo eles: “Lagoa do 

Piató”, de Tállison Ferreira da Silva; e “Elementar equilíbrio”, de Francisco de Assis Medeiros. 

Na primeira poesia, o autor fala sobre a poluição da lagoa do Piató, localizada na cidade de 

Assú, também no Rio Grande do Norte, consequente das ações do ser humano, além de fazer 

uma comparação de como era antes e de como é agora, com traços da seca, realidade bastante 

presente no sertão nordestino. Já a segunda poesia, aborda questões mais gerais da relação entre 

o ser humano e a natureza, como poluição do ar, dos rios, o desequilíbrio no ecossistema etc., 

além de fazer uma reflexão sobre as consequências das ações humanas na geração atual e, 

principalmente, nas futuras. Ambas as poesias, pois, trazem uma crítica às relações negativas 

da sociedade para com a natureza, além de conter traços reflexivos, capazes de promover uma 

sensibilização, característica marcante da poesia.   

Após isto, realizou-se uma discussão mediante os discursos empregados pelo eu-lírico 

nas duas produções poéticas, a fim de compreender as motivações pragmáticas existentes no 

que está por trás desses discursos, como também adquirir uma visão crítica a partir da 

capacidade sensibilizadora da poesia presente do gênero em questão. 

Ao final desse momento, foi solicitado a produção de poesias para serem trazidos na 

próxima, e última, oficina, com a temática dentro do contexto ambiental, voltado para a 

conscientização e sensibilização quanto às questões ambientais, tomando como base todas as 

discussões realizadas nos encontros. 

 

OFICINA 3: Encontro poético: leitura crítica, escrita ativa 

 

Na terceira e última oficina foram apresentados trinta e quatro produções poéticas, 

criadas pelos discentes, conforme solicitado. E através de uma dinâmica, em que a turma foi 

organizada em formato de "U", para que todos pudessem interagir e estarem atentos ao 

momento de socialização com a leitura das poesias, na qual estas foram recolhidas e distribuídas 
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aleatoriamente. Dessa forma, cada educando recebeu uma poesia do colega, para que fosse 

iniciada as leituras compartilhadas. Após a finalização das leituras, houve um momento de 

reflexão diante dos conteúdos presentes nas poesias.  

No que se refere à análise das poesias produzidas, percebe-se que os discentes 

recorreram tanto às temáticas mais gerais, quanto às mais específicas, aquelas que fazem parte 

de uma realidade mais comum à vida deles, porém todas elas dialogando com os conteúdos 

vistos e discutidos nas oficinas e, também, presentes nas poesias trabalhadas. As temáticas mais 

recorrentes foram relativas à poluição, principalmente a do ar, dos solos e corpos hídricos. Nota-

se essa preocupação, por exemplo, na poesia a seguir:  

 

“[...] E o dia que não tiver mais água no mar? 

De tanto a gente poluir? 

Onde vão parar os peixinhos? 

O que nós vamos conseguir? 

O que você vai fazer quando o solo apodrecer? 

O planeta é nossa casa, não vamos deixar morrer [...]” 

 

Outro tema que surgiu bastante, foi em relação ao despejo inadequado de resíduos 

sólidos, como nos versos: 

 

“A sacola de plástico, 

Para carregar seu alimento, 

Quando jogado do mar 

É causado detrimento." 

 

Seja mais sustentável, 

Não use sacolas de plástico, 

Lembre dos animais/ 

E seja mais voluntarístico.” 
 

A questão do desmatamento também surgiu em alguns versos, como é o caso da poesia 

abaixo: 

 

"A mãe natureza 

Não vamos desmatar 

E sim cuidar 

E reflorestar 

Para sua beleza podermos contemplar 

 

Os homens  

Vamos conscientizar 

Para que eles não voltem a desmatar [...]" 
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A questão no que concerne às secas, um problema extremamente comum no semiárido 

nordestino, também foi outra abordagem bastante mencionada nas poesias, como por exemplo: 

 

“Somos ricos de fauna e flora, 

Verde e bela, 

Por isso a natureza implora, 

Que cuide muito bem dela! 

 

Somos filhos da caatinga, 

No RN prestigiado. 

Seja nas belas praias comento ginga 

Ou no interior, sonhando com o "anuviado"!" 
 

A partir dessas breves apresentações poéticas, frutos da autonomia desses discentes, é 

notória que a relação negativa da sociedade com a natureza, de forma desarmônica e 

desrespeitosa, foi bastante abordada nas produções, visto que foi uma pauta bastante debatida 

nas interações que ocorreram nas oficinas temáticas.  

Nesse sentido, é importante salientar que os discursos presentes nas poesias elaboradas 

pelos educandos, fazem jus às percepções que eles adquiriram no processo de interação 

dialógico da linguagem, bem como aos conhecimentos de mundo constituídos através das várias 

relações sociodiscursivas, pois as marcas dialógicas, evidenciadas em discursos produzidos 

através de temas comuns à realidade desses discentes, e ao que foi lido e discutido nas oficinas, 

como poluição, desmatamento e escassez hídrica, confirmam a importância e eficácia desse 

aporte na sala de aula.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A viabilidade das diferentes abordagens propiciadas pelos gêneros discursivos, 

corroboram para um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz, visto que o discente não 

será solicitado à reescrever ideias e conceitos, mas sim a criar eles, a partir dos valores que ele 

atribui a determinado gênero, de acordo com toda a sua bagagem sociodiscursiva.   

Nesse sentido, o professor, enquanto principal mediador do conhecimento, recebe a 

tarefa de conceber os conteúdos de maneira contextualizada, fazendo com que os discentes 

relacionem o que aprendem ao que vivenciam, além de buscar estimular a leitura e a escrita, 

com o intuito de contribuir para a formação de seres ativos na sociedade, que criam suas 

próprias ideias e visões de mundo. 
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Em suma, o trabalho com o gênero poesia, tanto na leitura crítica, como na escrita 

responsiva-ativa, mostrou-se eficaz no que diz respeito à formação de educandos sujeitos ativos 

nos diferentes espaços sociais, produtores da própria história e críticos diante do que os cerca. 
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RESUMO 

 
Este trabalho propõe-se a discutir as atividades de produção textual realizadas nas aulas de Língua 

Portuguesa em uma escola-campo do Programa de Residência Pedagógica, por intermédio do subprojeto 

de Letras-Português “Práticas de letramento no ensino de Língua Portuguesa e construção de identidade 

docente”, vinculado à UERN. Para fundamentação teórica, este estudo apoia-se nas diretrizes da 

Proposta Curricular para a modalidade EJA (BRASIL, 2002), nas reflexões em torno de leitura, 

interpretação e produção de textos empreendidas por Arcoverde e Arcoverde (2007), e nas discussões 

de Geraldi (1997) em relação às práticas de linguagem desenvolvidas na esfera escolar. O corpus da 

pesquisa é composto por 11 textos escritos por estudantes que fazem parte da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), coletados a partir do processo de ensino-aprendizagem do gênero resumo. Do ponto de 

vista da obtenção dos dados e dos interesses envolvidos, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa-

ação, ancorada nos princípios da indução e do tratamento qualitativo, sendo, pois, de natureza descritivo-

interpretativa. Os resultados apontam que muitos estudantes tendem a resistir a tarefa de escrever, fato 

que justifica o uso de métodos mais estimulantes e atrativos para atender esse público. Problemas de 

segmentação, pontuação, ortografia e adequação do registro também foram recorrentes, todavia, é 

preciso destacar que muitos alunos obtiveram sucesso em suas produções, demonstrando compreender 

o propósito comunicativo do gênero. Diante do corpus analisado, concluímos que os estudantes 

necessitam aperfeiçoar ainda mais suas habilidades escritoras, o que requer um trabalho cada vez mais 

alinhado à leitura e à escrita, alargando-se as possibilidades de ensino e aprendizagem para esses sujeitos 

que precisam obter competências mínimas para avançar nos estudos, ingressar no mundo do trabalho e 

exercer seu papel de cidadão. 

 

Palavras-chave: Programa de Residência Pedagógica. Língua Portuguesa. Práticas de ensino. Produção 

escrita. EJA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), e mais especificamente, o trabalho com o ensino 

de língua portuguesa nesta modalidade é de uma relevância considerável, tendo em vista que 

os índices de analfabetismo no Brasil atualmente são consideravelmente elevados. Cientes 

disso, este trabalho assume como objetivo maior relatar a nossa experiência prática com a 

abordagem de uma produção escrita do gênero resumo em sala de aula com alunos da referida 

modalidade de ensino. Tratam-se de atividades realizadas em uma escola-campo do Programa 
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de Residência Pedagógica, desenvolvido na Universidade do Estado do Rio Grade do Norte 

(UERN), no Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF).  

Como embasamento teórico para nos respaldarmos tanto em nossa prática em sala de 

aula, como também para as discussões e relatos desenvolvidos neste trabalho, foram explanados 

os conceitos referentes à abordagem do ensino de língua portuguesa e trabalho com o texto em 

sala de aula, de acordo com a proposta de Geraldi (1997); para as discussões com o gênero 

resumo nos baseamos nas reflexões de Arcoverde e Arcoverde (2007); e para as considerações 

do ensino na modalidade EJA nos baseamos nas diretrizes da Proposta Curricular (BRASIL, 

2002). 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa-ação, de natureza descritivo-

interpretativa, já que se trata de um relato de experiência; a abordagem é do tipo qualitativa, 

uma vez que não pretendemos quantificar dados para análise; e o método utilizado é o indutivo, 

pois partimos da observação de certos fenômenos para chegarmos a explicações mais gerais. 

A resistência ao processo de escrita, não tão diferente de outras modalidades de ensino 

em idade ideal, é uma realidade existente entre alunos da EJA, no entanto, mais intensa e 

resistente à superação do que nas outras modalidades. Os problemas relacionados ao processo 

de escrita, geralmente mais encontrados a nível de ensino fundamental perduram bastante nos 

alunos com os quais tivemos experiências. Essas dificuldades exigiram de nós, enquanto 

atuantes como professoras de língua portuguesa na sala de aula, que nos valêssemos de 

estratégias que suscitassem de maneira mais dinâmica o encaminhamento do texto escrito, no 

caso, um resumo. 

Este trabalho contém, além desta seção introdutória, informações acerca da escola 

parceira e da turma beneficiada com o nosso trabalho, o respaldo teórico que subsidiou a nossa 

prática, a metodologia adotada para o ensino de produção textual, uma breve avaliação dos 

resultados e nossas considerações finais. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA E DA TURMA 

 

As atividades foram realizadas na Escola Estadual José Ferreira da Costa (EEJFC), 

localizada no município de Rafael Fernandes, interior do RN, que oferta os ensinos 

Fundamental e Médio na modalidade de ensino regular há mais de trinta anos, atendendo alunos 

tanto da zona urbana quanto rural, nos turnos matutino e vespertino. Atualmente, conta com um 

quadro de 33 funcionários, 6 salas de aulas, biblioteca, laboratório de informática, laboratório 
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de ciências, cozinha, pátio, banheiros, almoxarifado, sala de secretaria, sala de professores e 

acesso à internet. 

O trabalho didático-pedagógico com a língua materna foi desenvolvido numa turma da 

EJA do 4º período (6º e 7º ano), constituída inicialmente por 23 alunos, com faixas etárias de 

15-20 anos. De acordo com alguns docentes, essa turma comporta um histórico de reprovações, 

baixo desempenho e alto índice de evasão, impasses que têm impossibilitado o êxito no 

processo de ensino-aprendizagem de diversas disciplinas, dificultando o avanço dos estudantes. 

Além disso, o fato de se tratar de alunos com realidades bem distintas, alguns inseridos no 

mundo do trabalho, outros que já construíram família, e ainda aqueles que convivem em lares 

conturbados, configura um importante fator a ser considerado no planejamento e avaliação das 

práticas de sala de aula. 

 

3 O TRABALHO COM O TEXTO EM SALA DE AULA 

 

Por muito tempo pensou-se a produção textual escrita como homogênea e mecânica, 

obedecendo principalmente a aspectos gramaticais. A ideia de pensar o ensino de línguas a 

partir do tradicionalismo permaneceu por muito tempo e encadeou sérios problemas 

educacionais.  

Nesse ínterim, surge, no Brasil, os estudos de João Wanderley Geraldi, com uma 

proposta de pensar o ensino de línguas baseado em práticas e não em conteúdo, o autor 

propunha a gramatica após o domínio da linguagem. Para Geraldi (1997) para se pensar o ensino 

de língua portuguesa era preciso atrelar a concepção interacionista, a noção de texto, a variedade 

linguística e a organização do ensino em torno de “práticas”.  

Dessa forma, suas ideias se voltavam para a interlocução como principal processo de 

trabalho em sala de aula. Os alunos se tornavam sujeitos do conhecimento, partícipes no 

processo de ensino aprendizagem, pois o diálogo e interação nas discussões, segundo Geraldi 

(1997) era visto como “movimento Linguístico”. Assim, abordando essas práticas voltadas para 

o texto como unidade e objeto para ensino aprendizagem ele se distanciava do que até então era 

tão enraizado nas escolas, o ensino da gramática normativa em que o aluno não era dono do seu 

pensar e, consequentemente, não se constituía enquanto sujeito crítico e reflexivo.  

As formas de conduzir o ensino de gramática por professores em sala de aula têm se 

tornado alvo de discussões e debates em diversas modalidades. Na falha tentativa de se valerem 

de textos para trabalhar aspectos linguísticos e extralinguísticos de forma mais abrangente, por 

vezes acabam utilizando o texto como pretexto para o ensino puramente gramatical, e não sobre 
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a contribuição e função da gramática para as competências textuais e discursivas dos 

enunciados. 

Assim, sabendo que o ensino e trabalho com o texto deve partir de uma abordagem 

textual contextualizada, seguindo em direção ao desenvolvimento da competência discursiva 

dos alunos nas diferentes situações comunicativas e nos diferentes gêneros textuais, Geraldi 

(1997) discute a análise linguística enquanto atividade prática de produção e ações linguístico-

discursivas. 

A análise linguística, segundo Geraldi (1997, p. 74) “não poderá limitar-se à 

higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a 

‘correções’. Trata-se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos 

junto aos leitores que se destina.”, como se pode perceber nas palavras do autor, a prática da 

análise linguística extrapola atividades estritamente gramaticais, se voltando para reflexão da 

funcionalidade linguística.  

Na subseção seguinte encontram-se algumas discussões a respeito da abordagem com a 

produção textual, mais especificamente do gênero resumo na perspectiva de Arcoverde e 

Arcoverde (2007). 

 

4 O GÊNERO TEXTUAL RESUMO 

 

A produção textual é uma atividade processual que exige do escritor múltiplas 

capacidades, domínios específicos e envolvimento na escrita. Ao escrever é preciso estar atento 

para os elementos de ordem social e histórica e, não se fixar somente em aspectos estruturais 

do texto, o que acaba sendo um dos mais sérios problemas no ensino de texto na educação 

básica. Nesse sentido, Arcoverde e Arcoverde (2007, p. 5) afirmam que: 

 
Ao escrever é preciso estar atento a aspectos essenciais do processo, tais 

como: quem escreve, para quem escreve, de que lugar social, com que 

objetivo, que linguagem deve predominar (informal ou formal), em que 

situação etc. Esses aspectos devem ser considerados relevantes e estão 

vinculados ao contexto sócio-histórico-cultural e às formas de dizer que 

circulam socialmente. 
 

A preocupação com aspectos como os citados pelos autores permite ao aluno um 

aprendizado desde cedo do que é a escrita e lança sobre ele o entendimento de como o outro, o 

interlocutor, é importante no processo de interação escrita.  



 

 

P
ág

in
a9

2
1

 

Desse modo, ao escrever um gênero textual, o escritor assume, dentre outros 

procedimentos a forma composicional que cada gênero apresenta. Assim, ao interagirmos 

socialmente produzimos enunciados que apresentam funções especificas, conforme a 

necessidade de uso. Vale salientar que ao decidir escrever mobiliza-se conhecimentos de outras 

áreas que correspondem a circunstancias especificas e em conformidade com o que pretende-

se enunciar. Nessa perspectiva de pensar a escrita no processo de ensino aprendizagem Bakhtin 

(1979, p. 301) diz que “O intuito discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua 

individualidade e à sua subjetividade, adapta-se e ajusta-se ao gênero escolhido, compõe-se e 

desenvolve-se na forma do gênero determinado”. 

O escritor no ato de escrita textual dispõe do que Bakhtin chama de formas 

“relativamente estáveis” que permite em função da esfera de comunicação, das necessidades de 

uso da linguagem e da temática que pretende abordar, produzir e organizar os enunciados, sejam 

orais ou escritos, que são os gêneros textuais. 

Nessa perspectiva de pensar os gêneros textuais no ensino, certamente, um dos mais 

usuais é o resumo. Para Arcoverde e Arcoverde (2007) este gênero, reúne e apresenta, de 

maneira concisa, coerente e frequentemente seletiva, as informações básicas de um texto 

preexistente. É uma forma de transformar um texto em outro. Além do mais, tem como uma 

das suas principais características a dispensa da necessidade de o leitor do resumo ter que ir ao 

texto original. 

As autoras também salientam a forte presença e o grande contato que os estudantes têm 

com esse gênero nas diversas experiências cotidianas. Como características principais deste 

gênero, Arcoverde e Arcoverde (2007, p. 05) colocam que  

 

Um bom resumo deve apresentar as seguintes características: a) apresentar de 

forma sucinta e objetiva o assunto do texto; b) ser seletivo e não mero 

repetidor das idéias sintetizadas do autor; c) evitar se possível, as transcrições 

ao pé da letra das idéias do autor, utilizando palavras que possam parafrasear 

as idéias do autor; d) respeitar a ordem das idéias e fatos apresentados; e) 

empregar linguagem clara e objetiva, optando por palavras e expressões 

curtas; f) dar preferência à forma impessoal da linguagem; g) usar uma 

sequência corrente de enunciados na ordem direta e que estejam interligados; 

h) ser precedido de referência bibliográfica que identificará o objeto de estudo.  

 

Além dessas características, afirmam a existência imprescindível do assunto e do 

objetivo do texto, a articulação das ideias e as conclusões do autor do texto objeto do resumo. 

A próxima subseção apresenta as discussões e pertinências para a modalidade de ensino 

EJA de acordo com as orientações dos PCN’s. 
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5 O ENSINO DE PORTUGUÊS NA EJA 

 

A educação de jovens e adultos tornou-se uma prioridade tendo em vista o grande 

crescimento da violência, problemas no sistema prisional resultantes da falta de investimentos 

em políticas públicas atuantes. Além de que, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), surge 

como oportunidade para quem não deu continuidade aos estudos na idade ideal, segundo Brasil 

(2002). 

O fato de ser um ensino destinado a pessoas que têm experiências enciclopédicas 

diversas, problemas e responsabilidades mais latentes, gostos e preferências específicas, exige-

se do professor, da organização escolar e do sistema de ensino em si que sejam desenvolvidas 

práticas apropriadas para esse tipo de aluno em específico. As adaptações e ponderações 

precisam ser trabalhadas à medida que o nível de maturidade e, principalmente, dos 

conhecimentos já existentes se mostram através dos diálogos e da relação em sala de aula, para 

que se possa traçar e definir os passos a serem seguidos na continuidade/retomada do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, o trabalho nas aulas de língua portuguesa, assim como nas demais 

modalidades de ensino, expressa uma necessidade instigante de ser trabalhado partindo de uma 

abordagem interativa e que faça correspondência com a realidade, por este motivo é interessante 

que, assim como propõe Pereira (2014, p. 04): 

 

O ensino da Gramática, por sua vez, deve voltar-se para dois eixos: do uso da 

língua oral e da escrita, e da reflexão sobre a língua e a linguagem para, desse 

modo, ampliar a competência discursiva do aluno. Dominar o código 

linguístico é fundamental, principalmente na EJA. O uso inadequado do 

idioma se constitui motivo real de exclusão social. 
 

Concordando com a colocação da autora e com as práticas de análise linguísticas tal 

como defendidas por Geraldi (1997), deve partir de um ensino que priorize a reflexão para com 

o uso da língua, assim como também adotar o trabalho com a gramática a partir das diferentes 

modalidades verbais e como a serviço do texto. 

 

 

6 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

A didatização do gênero resumo ocorreu mediante um programa de atividades 

previamente pensadas para explorarmos a participação e o envolvimento dos estudantes em 
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diferentes momentos de construção da linguagem. Nessa perspectiva, propomos uma oficina, 

intitulada “As diversas manifestações do amor”, com o propósito de aproximar o conteúdo 

trabalhado dos interesses dos jovens aprendizes, e assim, proporcionar as condições necessárias 

para o conhecimento e a produção do texto em foco. A seguir, expomos a organização das 

atividades aplicadas para conduzir o estudo do referido gênero: 

 

Quadro 1: Oficina aplicada na turma do quarto período da EJA para mediar o ensino-

aprendizagem do gênero resumo 

Tema: As diversas manifestações do amor 

1º momento: solicitação de uma resposta escrita sobre a seguinte indagação: O que é o amor?  

2º momento: montagem e explanação de um painel ornamentado com várias palavras para estimular 

os alunos a relacionarem-nas com o tema da aula. 

3º momento: apresentação e exibição da obra fílmica “Como eu era antes de você”, da autora Jojo 

Moyes. 

4º momento: breve discussão oral e aplicação de um questionário escrito para explorar a compreensão 

da trama fílmica. 

5º momento: construção dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento da proposta de 

produção textual através do estudo prático do gênero resumo, partindo de sua definição, 

funcionalidade, características, suporte e análise.    

6º momento: encaminhamento da proposta de produção textual: elaboração de um resumo sobre o 

filme “Como eu era antes de você”.  

7º momento: distribuição de prêmios para os alunos que se destacaram na produção textual. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

Para despertar a reflexão sobre o tema indicado, solicitamos, a princípio, que os alunos 

respondessem, por escrito e individualmente, uma pergunta curta e direta (O que é o amor?). 

Ao fim dessa tarefa, todas as respostas foram coletadas para avaliarmos as habilidades escritoras 

e intervirmos posteriormente com base nesse diagnóstico. Como saldo, ressaltamos a total 

colaboração da turma, que não demonstrou resistência em expressar graficamente suas visões 

de mundo, o que só reforça a importância do trabalho de sondagem e da escolha de propostas 

temáticas mais ligadas ao universo dos estudantes. 

Prosseguimos, então, com a montagem e explanação de um painel sugestivo: na lousa, 

fixamos imagens e palavras variadas para atrair a atenção dos alunos e extrair deles a 

participação oral, de modo que construíssem relações entre o exposto no painel e o assunto da 

oficina. Ilustramos, na imagem abaixo, a estrutura e composição deste painel: 
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Figura 1: Painel utilizado no segundo momento da oficina aplicada na turma do quarto 

período da EJA para mediar o ensino-aprendizagem do gênero resumo. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Os resultados obtidos com este recurso didático foram extremamente positivos, pois 

houve uma interação produtiva entre professores e estudantes, isso porque a maioria da turma 

contribuiu com as discussões, manifestando interesse e engajamento. 

No terceiro momento da oficina, apresentamos algumas informações importantes sobre 

a narrativa fílmica “Como eu era antes de você”, da autora Jojo Moyes. Sinopse, obra original 

e dados da autora foram compartilhados com os alunos para situá-los e evitar dispersões. Antes 

de iniciar a exibição, alertamos sobre a necessidade de atentar-se ao enredo do filme, tendo em 

vista que este daria suporte para as próximas atividades. No entanto, alguns empecilhos 

atrapalharam o rendimento da aula: a falta de janelas na sala acabou afetando a qualidade da 

projeção; o áudio fornecido pelo equipamento não supriu as extensões da sala; e os ventiladores, 

por permanecerem ligados, bloqueavam a circulação do som. Apesar dos problemas, muitos 

alunos se esforçaram para entender o longa-metragem e alguns até se emocionaram com o 

drama vivido pelos protagonistas. 

Ao fim da exibição, provocamos a discussão de aspectos relevantes da história, e 

encaminhamos um questionário escrito para estimular a pesquisa on-line e otimizar o uso de 

aparelhos celulares, explorando a interpretação e a compreensão da trama. Feito isso, as 

atividades de análise foram recolhidas e devidamente apreciadas. Como a frequência dos alunos 

já vinha caindo significativamente, poucos estudantes executaram esta tarefa. 

No quinto momento, iniciamos o estudo prático do gênero resumo por meio de slides, 

explicando sua função comunicativa, veículo de circulação, estruturação e estilo, deixando clara 

a utilidade desse texto para a apreensão e propagação de conteúdos diversos, além das 

habilidades necessárias para a boa qualidade de um resumo. Ademais, procedemos a análise de 

modelos prontos, elaborados a partir de textos que já eram familiares aos alunos. Destacamos 
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que, nessa etapa, a aula tornou-se mais expositiva do que dialogada, uma vez que a turma 

demonstrou menor engajamento nas discussões. 

Em seguida, lançamos a proposta de produção textual do gênero resumo: distribuímos 

a folha de redação com o devido comando de facção, orientando os alunos a fazerem o projeto 

de seus textos no caderno (rascunho), para, posteriormente, transcreverem na folha pautada. 

Esclarecemos os critérios avaliativos e informamos aos estudantes que aqueles que alcançassem 

o melhor desempenho receberiam uma recompensa, uma maneira de quebrar a resistência e 

instigar a competição. Uma das dificuldades enfrentadas no cumprimento desta tarefa foi, mais 

uma vez, relacionada a incidência de faltas, já que muitos alunos deixaram de produzir no tempo 

determinado por não terem assistido ao filme. Nesse contexto, 11 estudantes concluíram suas 

produções. 

Depois de apreciarmos os textos escritos, finalizamos a oficina com a entrega de duas 

cestas de doces para os alunos que apresentaram uma melhor desenvoltura. Observamos que 

esse pequeno gesto teve um valor especial para os premiados. Abaixo, seguem os registros da 

etapa conclusiva da oficina. 

 

Figura 2: Estudante que obteve o   

primeiro lugar no concurso de produção 

textual da EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras. 

 

Ressaltamos que todas as etapas definidas para a realização da oficina foram executadas 

ao longo de 12 h/a. 

Figura 3: Estudante que obteve o 
segundo lugar no concurso de 

produção textual da EJA 
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7 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Determinamos, para a avaliação da produção escrita dos alunos, três critérios centrais: 

fidelidade ao texto fonte, capacidade de síntese e sequenciamento lógico. Dos 11 textos 

examinados, observamos que a grande maioria conseguiu compreender o propósito 

comunicativo do gênero, havendo somente uma digressão (um dos alunos escreveu um relato 

pessoal, não atendendo ao tipo textual solicitado). As demais produções mantiveram-se fiéis ao 

longa-metragem, apresentando uma organização lógica dos acontecimentos de maneira breve e 

objetiva, com raras quebras de coerência.  

Contudo, diagnosticamos dificuldades em relação a grafia correta das palavras, sendo 

notável a influência da oralidade na linguagem escrita, e ainda, problemas de pontuação e 

segmentação. Para sanar essas deficiências, implementamos, no decorrer do ano letivo, uma 

série de ações para aperfeiçoar as competências leitora e escritora dos estudantes, a partir do 

trabalho com uma grande variedade de gêneros, advindos de diferentes esferas da atividade 

humana. Assim, a produção textual, em seus diferentes formatos, foi contemplada em sala de 

aula, tornando a escrita, especificamente, um frequente objeto de estudo. 

As metodologias empregadas na oficina, no geral, surtiram efeitos positivos, já que 

conseguimos mobilizar a participação da turma em diferentes situações de uso da linguagem, 

motivando-os através da temática e das premiações, estratégias utilizadas para romper a 

resistência à tarefa de escrever. Vimos também que a dinamização do planejamento foi uma 

peça-chave para atrair a atenção da turma, que se posicionou, por muitas vezes, contrária a 

monotonia dos procedimentos de ensino de alguns docentes, evidenciando satisfação com a 

maneira de conduzirmos as aulas. 

Acrescentamos que essas experiências proporcionaram um ganho sem medidas para 

nossa formação docente, e para além disso, humana, pois convivemos de perto com os desafios 

impostos pela sala de aula de uma escola pública carente de recursos materiais, mas com muitos 

profissionais empenhados em promover uma educação de qualidade, a exemplo da professora 

de Língua Portuguesa, que norteou e colaborou diretamente com o nosso estágio na turma da 

EJA. Lidar com as complexas realidades do alunado nem sempre é algo fácil para o docente em 

seu início de carreira, mas o Programa de Residência Pedagógica possibilita aos estudantes de 

licenciaturas o contato precoce e supervisionado com a sala de aula, de modo a conciliar as 

dimensões teórica e prática, contribuindo com a construção e a adequação dos conhecimentos 

pedagógicos fundamentais.  
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Somos, portanto, gratas a todos (CAPES, UERN, EEJFC) que colaboraram com a nossa 

atuação na escola parceira, e desejamos que outros graduandos possam desfrutar de 

experiências tão ricas quanto a nossa. 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Diante do corpus analisado, concluímos que os estudantes necessitam aperfeiçoar ainda 

mais suas habilidades escritoras, o que requer um trabalho cada vez mais alinhado à leitura e à 

escrita, alargando-se as possibilidades de ensino e aprendizagem para esses sujeitos que 

precisam obter competências mínimas para avançar nos estudos, ingressar no mundo do 

trabalho e exercer seu papel de cidadão. 

No mais, frisamos a importância da inovação em sala de aula e da adequação dos 

procedimentos de ensino à realidade dos aprendizes para se promover a aprendizagem em todos 

os eixos de estudo da língua materna. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho, se apresentam reflexões acerca de propostas de vivências, em caráter interdisciplinar, 

para diferentes turmas do ensino fundamental II. As disciplinas envolvidas são Língua Portuguesa e 

Arte; as experiências, desenvolvidas ao longo dos bimestres, como projeto integrado. O trabalho visa, a 

partir da Literatura, do Teatro e de outras linguagens também relacionadas às Artes, à discussão de 

questões de caráter humanizador. Isso por se entender como um dos objetivos da educação a formação 

do ser integral. Ora, numa sociedade democrática, a educação para a cidadania é de extrema importância. 

Aprender a conviver e respeitar a diversidade é parte desse processo. Entendendo dessa forma, temas 

relacionados com essa perspectiva devem ser explorados. Diferentes gêneros discursivos, trabalhados 

em sala de aula, tanto no que diz respeito à sua leitura quanto à sua escrita. Ademais, os alunos devem 

ter acesso a textos literários de importantes autoras femininas. Ao longo desse trabalho, se discute, com 

base em Freire e em outros autores, a importância de uma educação que emancipe o sujeito, tornando-o 

consciente e ativo na sociedade. Além de abordar a importância das Artes, especialmente, da Literatura 

nesse processo, assim como a importância do desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita 

dos alunos. Depois, se parte para o relato da proposta com base em experiências a serem vivenciadas, 

se analisando os pontos positivos e negativos do processo. Entende-se como relevante a discussão de 

temas humanizadores, a partir das diferentes linguagens das Artes, uma vez que se tem percebido, a 

partir de trabalhos realizados, o desenvolvimento de certa criticidade por parte dos estudantes.     

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Literatura. Educação Emancipatória. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em prefácio do livro Pedagogia do Oprimido, escrito por Paulo Freire, edição de 1987, 

o professor Ernani Maria Fiori (op. cit., p. 8) afirma sobre o autor “um pensador comprometido 

com a vida: não pensa idéias, pensa a existência”, “numa pedagogia em que o esforço 

totalizador da ‘práxis’ humana busca (...) retotalizar-se como ‘prática da liberdade’”. Isso 

porque, numa sociedade que se estrutura pela dominação de consciências, a educação adota a 

prática de uma pedagogia das classes dominantes. Dessa forma, continua o professor, os 

métodos utilizados para oprimir não podem ser utilizados para libertar. 

Freire, não apenas idealiza, como muitos teóricos, mas pratica um modelo de educação 

voltado para a conscientização dos sujeitos, a fim de que se libertem por si mesmos, mas em 
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coletividade, das “amarras” que, propositalmente, os oprimem, tornando-os sujeitos de sua 

própria história.  

Historicamente, no Brasil, antes da democratização da educação como um direito 

essencial de todos os brasileiros, não havia o porquê de se preocupar com o acesso dos grupos 

minoritários à escola. Democratizar, oficialmente, o ensino torna-se um avanço frente à 

necessidade de construção de uma sociedade justa e igualitária. Todavia, entre o que se 

documenta e o que se pratica de fato, percebem alguns autores, há ainda longo caminho a ser 

percorrido. 

É o caso, por exemplo, de quando se analisa, ainda hoje, o acesso e a permanência, na 

escola, dos negros e pardos. Conforme afirma Ana Lúcia Silva Souza, doutora em Linguística 

Aplicada, em sua obra “Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip-hop”, 

publicada em 2011, a escola receber diversas subjetividades inscritas nas histórias de vida de 

seus atores, já é um avanço. No entanto, alguns valores e princípios nem sempre são pertinentes 

à valorização dessas diferenças. Muitos sujeitos vivem realidades desiguais, a depender dos 

aspectos identitários - classe, gênero, etnia, regionalidade, sexualidade, raça - que socialmente 

hierarquizam e inferiorizam determinados grupos (cf. SOUZA, 2011, p. 44). 

Conforme Souza (op. cit., p. 45), a falta de equidade mostra-se mais aguda para as 

pessoas de ascendência africana em cujos corpos os traços fenotípicos ainda são motivo de 

preconceito e de discriminação, nem sempre explicitados verbalmente, mas relatados em 

diversas pesquisas educacionais. A população jovem negra, ainda é, se comparada à população 

jovem branca, a que menos conclui o ensino médio e o ensino superior por exemplo. Assim 

também é a que recebe os menores salários, a que mais abandona e se evade da escola. 

Além da desigualdade profunda entre ricos e pobres, os acessos passam, sempre, pelo 

funil racial. Conforme Paixão (2008, p. 18 apud SOUZA, 2011, p. 48), o entendimento da 

pobreza se amplia para além do acesso aos bens materiais, se estendendo à “posse de ativos 

imateriais, tais como direitos educacionais, de proteção à vida, bem como da validade de 

reivindicações coletivas no plano político”. Embora existam pobres de diferentes etnias e 

negros e negras com maior renda, os motivos da existência e prevalência da pobreza não são os 

mesmos para os diferentes grupos. Para a população negra, “a principal causa é a persistência 

do racismo, do preconceito e da discriminação racial, que não contribuem para que pessoas 

negras de maior poder aquisitivo ou nível mais elevado de escolarização tenham acesso a 

esferas de prestígio, como a universidade”.  

Abramovay (2005, p. 564 apud SOUZA, 2011, p. 49) aponta que os abandonos, 

reprovações ou insucessos escolares da população negra mantêm vínculos com o racismo 
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vivenciado no Brasil. Ainda que não haja, explicitamente, segregação ou proibição, os 

mecanismos diversificados geram assimetrias e desvantagens que recaem majoritariamente 

sobre essa parcela da população. Assim, entre as razões de não permanência da população negra 

na escola, segundo estudos, figuram com expressividade as diferenças de tratamento e 

distribuição de afeto em relação a crianças negras e brancas; a raridade de materiais didáticos 

que abordem, de forma positiva e não eurocêntrica, a história e as culturas africanas e afro-

brasileiras e, muitas vezes, a desimportância atribuída aos conflitos que envolvem apelidos e 

piadas relacionadas à esse grupo. Também e, até mesmo, o silenciamento e o receio diante do 

“nome” negro ou preto, que se configura num drama no cotidiano da escola. 

Um modelo de educação libertadora, que vise à emancipação do sujeito, tal qual Freire 

defende, precisa considerar os diferentes aspectos imbricados nas relações de poder existentes 

na escola, porque também existem fora dela. 

Se a população negra é a que menos permanece na escola, devido a, entre outras 

questões (como as já apontadas), preconceitos relacionados à etnia e ao não reconhecimento e 

valorização identitária dos sujeitos, é preciso que a escola, numa perspectiva humanizadora e 

emancipatória, aja na tentativa de quebrar as barreiras criadas ao longo da história na formação 

da sociedade brasileira. 

Pensar a escola por esse viés é também pensar no reconhecimento das identidades 

diversas que por lá circulam e devem permanecer. Considerando, por exemplo, que, em 

qualquer sociedade, a arte pode ser tida como instrumento de libertação ou de opressão dos 

sujeitos e de suas culturas, entendemos que, a partir da arte, em nosso caso, especificamente, 

da literatura, como um direito humanizador, conforme defende Antonio Candido, é possível 

relacionar uma pedagogia libertadora a partir do acesso a textos literários. 

Reconhecendo a importância de uma escola que amplie suas práticas para além das 

“gavetas” disciplinares, apresentamos, neste artigo, reflexões acerca de propostas de vivências, 

em caráter interdisciplinar, para diferentes turmas do ensino fundamental II. Em nosso caso 

específico, as atividades se voltam para turmas de 7º, 8º e 9º anos, desenvolvidas pelas 

disciplinas de língua portuguesa e arte. 

Como objetivo principal do trabalho, tem-se a formação do sujeito integral, como aquele 

que não apenas detém habilidades e competências relacionadas à sistematicidade de cada área 

do conhecimento, mas também que sabe interagir, conviver democraticamente e respeitar as 

diferenças, exercendo sua cidadania de forma responsável e humanizada. 

As atividades desenvolvidas tomam como foco temas relacionados à valorização e 

reconhecimento da cultura negra, como processo identitário, não como estática, mas como em 
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processo de constante modificação e reconstrução. As atividades se baseiam em diferentes 

gêneros discursivos, trabalhados em sala de aula, tanto no que diz respeito à sua leitura quanto 

à sua escrita: notícias, reportagens, artigos de opinião, tirinhas, charges, quadrinhos, letras 

músicas, crônicas, contos etc. Ademais, os alunos devem ter acesso a textos literários de 

importantes autoras femininas.  

Ao longo deste artigo, se apresenta, com base em Souza e estudos apontados por ela, a 

importância de se pensar uma educação democrática de valorização da cultura negra. E, em 

Freire e em Paro, a importância de uma educação emancipatória do sujeito. Também se discute, 

com base em Candido, a literatura, porque humanizadora, como um direito. Por fim, se 

apresenta relato de proposta de atividades integradas com a discussão de temáticas voltadas a 

questões relacionadas à população negra. 

 

2 LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA  

 

Ser letrado está para além das habilidades de saber ler e saber escrever. Letramentos 

tem a ver com práticas sociais, como formas pelas quais os sujeitos envolvidos no processo 

constroem relações de identidade e de poder (cf. KLEIMAN, 1995, p. 11 apud SOUZA, 2011, 

p. 35). 

As práticas de letramentos possuem caráter social e plural, validando-se tanto pelas 

práticas adquiridas por meio da escolarização, nas esferas mais institucionalizadas, como 

aquelas que fogem a esses espaços, construídas em diferentes esferas do cotidiano (cf. 

BARTON & HAMILTON, 2000 apud SOUZA, 2011, p. 35).   

Pensar letramentos voltados e construídos pela cultura negra pressupõe pensar, por 

exemplo, uma cultura de letramentos no hip-hop como sustentados por práticas engendradas 

pelos movimentos sociais negros que historicamente reivindicam direitos, inclusive na área da 

educação (cf. SOUZA, 2011, p. 35). 

Ao olhar para os grupos minoritários, em sua produção cultural, é preciso enxerga-los 

não pela ausência, mas pela presença de conhecimentos não valorizados socialmente, mas que 

são importantes para suas vidas, como é o caso dos letramentos na e da cultura hip-hop (cf. 

SOUZA, 2011, p. 35). 

Apesar de acessar ao ensino, já nas primeiras décadas do século XX, a população negra 

não se livrara do estigma da escravidão que a relegara a uma categoria inferiorizada. Nas 

memórias dos recém-libertos, as humilhações e as rejeições sofridas no ambiente escolar 
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apareceram como, talvez, os mais significativos componentes cerceadores da inserção e da 

permanência destes na escola (cf. SOUZA, 2011, p.38-39). 

Em relação à escola, havia o receio em aceitar matrículas de crianças negras, devido ao 

medo de que as famílias brancas se recusassem a manter seus filhos nas instituições. A presença, 

na escola, do corpo negro e de seus valores civilizatórios, suas culturas e crenças não aceitos 

impelia um posicionamento de proibição do aprender a ler e a escrever, pelo fato de se crer no 

perigo da possibilidade de isso facilitar rebeliões, insurgências e desobediências (cf. SOUZA, 

2011, p. 39). 

Pensar a educação sob a perspectiva de cerceamento das subjetividades, visando a um 

controle dos modos de pensar e agir dos sujeitos é ir de encontro a uma educação de caráter 

emancipatório e humanizador. A escola brasileira, nos mais diversos contextos e épocas, 

despreocupou-se com uma educação que valorizasse a diversidade de culturas advindas dos 

grupos minoritários. Em vários momentos históricos, a escola brasileira reforçou estereótipos e 

preconceitos contra os grupos tido como minoritários. Paulo Freire, assim como outros 

pensadores, tenta quebrar com esse ciclo. 

Ao pensar a leitura, é preciso entender que “ser leitor branco difere de ser leitor negro, 

pois, para o negro, o modo de ser leitor inscreve-se em duplo percurso, que não favorece a 

sustentação de sua identidade de leitor”. Assim, para ser leitor dentro de uma cultura escrita 

europeizada e racista, é preciso se embranquecer. Daí que as leituras de negros e mestiços, 

juntamente com seus corpos, não têm lugar, valor algum se comparadas aos valores da leitura 

e da escrita ensinados na escola, ou fora dela (cf. SOUZA, 2011, p. 40). Para confirmar isso, 

basta que o leitor, caso tenha concluído sua educação básica, há mais de uma década, busque 

na memória quanto de literatura escrita por indivíduos negros foi lida em sua época de escola. 

Ao tratar do mundo letrado, os contatos dos negros e de seus descendentes, antes e 

depois da abolição da escravatura, geralmente estavam vinculados com a condição de ser 

escravo: “na escuta de textos mediados pela voz de um branco; acompanhando os movimentos 

de leitura e de imagens religiosas; e, posteriormente, nos espaços urbanos em que o comércio 

os levava a contar” (cf. SOUZA, 2011, p. 40). 

Ao longo do tempo, as produções culturais negras, tidas como “culturas de resistências”, 

antes de serem entendidas como manutenção ou retorno às tradições ou legados da “África”, 

são tidas como produções híbridas, nascidas nos intercruzamentos de culturas, combinando 

“transgressões, submissões, negociações, interdições, trocas, rupturas e subversões” (cf. 

SOUZA, 2011, p. 41).  
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Para os negros e seus descendentes, a produção cultural pode ser tomada como esteio 

para as maneiras de “buscar a liberdade”, em um contexto social que tentou desumanizá-los: 

“A arte se tornou a espinha dorsal das culturas políticas dos escravizados e da sua história 

cultural” (cf. GILROY, 2001, p. 129 apud SOUZA, 2011, p. 42). 

O espaço da cultura, entendido por Hall (2003) como espaço de batalha por 

significações, torna-se ainda mais tenso e disputado em meio a projetos que se prezem 

homogeneizantes, marginalizando práticas populares e cotidianas, abrindo brechas para que se 

lute e se reivindique o direito à existência de “diferentes diferenças”. Assim, surgem novos 

sujeitos e novas identidades, marcadas por “guerras de posição” no cenário cultural, por 

enfrentamentos entre dominantes e dominados, que, mesmo não saindo do jogo das relações de 

poder, redefinem a cultura e alteram seu equilíbrio hegemônico (cf. SOUZA, 2011, p. 50). 

Ao tomar parte nas relações de poder que se perfazem em meio às práticas sociais nas 

quais os sujeitos se engajam, não há permissão para se sair do plural, pois que não há espaço 

para sermos apenas um (HALL, 2003). Por exemplo, o que é ser jovem, ser negro, ser rapper, 

ser de periferia, ser letrado são identidades configuradas, moldadas em função da presença do 

outro. (...) “ainda que se possa considerar no sujeito um núcleo identitário, este se forma e é 

transformado discursivamente, na interação social (...) nos diálogos, em trocas que informam 

não a identidade, e sim as identidades dos sujeitos (cf. SOUZA, 2011, p. 52-53). 

As palavras significam nas interações concretas, quando socialmente compartilhadas, 

em diálogo entre indivíduos inseridos num fluxo de comunicação cotidiana. A palavra é sempre, 

pois, dirigida a um outro sujeito; sempre resposta em função de aspectos partilhados tanto pelo 

falante quanto pelos ouvintes. “Se o sentido da palavra é projetado na relação entre os 

interlocutores e determinado pelos contextos, que podem ser múltiplos e variados, é no embate 

dialógico entre o processo de escutar e de compreender que se dá a compreensão da fala viva 

ou vivenciada” (cf. SOUZA, 2011, p. 53-54). 

A palavra é sempre irrepetível e inédita. Seu sentido não está na própria palavra, 

constituindo-se, tornando-se viva “no contato, no atrito com a realidade concreta realizada pelo 

enunciado, que é individual, mas não deslocado das ideologias que circundam falante e ouvinte. 

O cruzamento, tenso e conflitivo, dessas vozes é a base que sustenta a permanente disputa por 

sentidos” (cf. SOUZA, 2011, p. 55) 

Seguindo as ideias de Bakhtin, Souza (2011, p. 55) afirma 

 
Todo uso da palavra envolve ação humana em relação a alguém em um 

contexto interacional específico no qual ocorre a busca pela apropriação, a 

batalha pelas palavras e seus sentidos, a disputa por identidades sociais. E 
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onde também se configuram as relações dialógicas de reexistências inscritas 

em um processo que envolve negociação, reinvenção e subversão de relações 

assimétricas de poder. Por mais simples que seja um enunciado, ele sempre se 

dirige a alguém e carrega um posicionamento, uma ação frente à realidade em 

que se vive. 
 

Nesse sentido, a palavra tanto aprisiona quanto liberta. Se se deseja uma educação para 

a liberdade, é preciso promover uma educação que se constrói na palavra e pela palavra. A 

escola deve ser, majoritariamente, o espaço do “embate” de ideias, dos questionamentos, das 

desconstruções e das reconstruções.  

 

3 EDUCAÇÃO PARA LIBERDADE 

 

Freire pensa num modelo de educação para a liberdade: não no sentido de que haja 

alguém que possa libertar o oprimido, mas este mesmo, a partir do processo reflexivo e 

consciente, descobrindo-se como sujeito responsável pela transformação de sua própria 

realidade. Mais do que apenas se libertar, libertando-se, se liberta também o opressor. 

Fiori (1987, p. 9), em prefácio da obra freireana “Pedagogia do Oprimido”, de 1987, 

continua ainda no prefácio: “O mundo é espetáculo, mas sobretudo convocação”, pois que, ao 

mesmo tempo em que o sujeito observa o mundo, dialoga com ele. Um processo simultâneo de 

apresentação e elaboração da realidade, como que refletindo é refratando esta.  

É preciso, pois, que o sujeito se distancie de seu mundo vivido, como se não fizesse 

parte dele, problematizando-o, para, então, poder aprofundar-se “descodificando-o” 

criticamente. Dessa forma, o sujeito se entende não apenas personagem mas também ator, sendo 

convocado a assumir sua responsabilidade enquanto ser principal. Consciência de mundo e 

consciência de si se tornam imbricadas (cf. FIORI, 1987)  

Um fator importante nesse processo é que ninguém se reconhece isoladamente. É 

preciso ser coletividade a fim de se conscientizar de si mesmo. A consciência de si é sempre e 

também consciência de mundo, afirma Fiori. O diálogo é o caminho para a historicização do 

ser, sendo, pois, movimento constitutivo das consciências. 

No prefácio, o professor (FIORI, 1987, p. 12-13) continua: “Todos juntos, em círculo, 

e em colaboração, reelaboram o mundo e, ao reconstruí-lo, apercebem-se de que, embora 

construído também por ele, esse mundo não é verdadeiramente para eles. Humanizado por eles, 

esse mundo não os humaniza”. É pela palavra, em diálogo, que se abre o caminho para a 

conscientização do mundo e de si. “Não há homem absolutamente inculto” complementa Fiori 
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(FIORI, 1987, p. 13). Palavra para o autor é a ação viva e dinâmica, que diz e transforma o 

mundo. 

Para Freire, segundo Fiori (1987, p. 14), “a educação verdadeira conscientiza as 

contradições do mundo humano, sejam estruturais, superestruturais ou inter-estruturais”. Sobre 

essas contradições, quando se torna consciente delas, o sujeito não se dá o direito de 

acomodação, impelindo-o a ir adiante. E continua:  

 

Em regime de dominação de consciências, em que os que mais trabalham 

menos podem dizer a sua palavra e em que multidões imensas nem sequer tem 

condições para trabalhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra, 

com que mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os dominados, 

para dizerem a sua palavra, têm que lutar para toma-la. Aprender a tomá-la 

dos que a detêm e a recusam aos demais, é um difícil, mas imprescindível 

aprendizado – é a “pedagogia do oprimido”. 

 

Conforme Paro (2012, p. 45), educação e poder estão relacionados, de modo a dar-se 

como poder-sobre ou poder-fazer. Uma educação voltada ao poder-sobre pressupõe que o 

educador almeje impor os componentes culturais contra a vontade ou os interesses do educando, 

seja pela coerção, seja pela manipulação. Já no caso de uma educação voltada ao poder-fazer 

pressupõe que o educador utilizará da persuasão. Esse modo, estaria, segundo o autor, em 

consonância com uma educação entendida como atualização histórico-cultural visando à 

constituição de sujeitos livres: educação como prática democrática.  

Nesse modelo educacional, conforme afirma Paro (2012, p. 46), o poder é exercido tanto 

pelo educador quanto pelo educando. Assim, este possui a capacidade de agir sobre as coisas, 

conforme sua ação intencional, no processo de apreender a realidade, portando-se como sujeito 

do aprendizado. O educando, pois, incorpora elementos culturais que o engradecem e o 

fortalecem, expandindo seu vigor, sua capacidade de poder-fazer, tornando-se “poderoso”, à 

medida em que adquire cada vez mais capacidade de agir por si mesmo, de fazer-se sujeito. 

Também possui capacidade de determinar o comportamento dos outros, na medida em que 

responde à intervenção do educador, a partir de comportamentos que mudam a ação deste de 

modo a adequá-las às necessidades de aprendizagem do educando. Nesse processo, a relação 

pressupõe-se dialógica. O educador não apresenta uma “aula, inteiramente, pronta e fechada”, 

mas flexível, na medida em que se permite modificá-la a partir da resposta do educando no 

processo de ensino. 

Consoante Paro (2012, p. 46), “a concepção de educação do senso comum que costuma 

orientar a prática pedagógica em nossas escolas desconhece ou resiste fortemente à idéia do 
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educando como detentor do poder”. No modelo tradicional de ensino, o professor é que ensina, 

o aluno apreende, passivamente, o que lhe é ensinado. Paro ainda cita Vigotski que afirma que, 

para desenvolver conceitos ou significados das palavras, o indivíduo necessita desenvolver uma 

série de funções como atenção, memória, abstração, comparação, discriminação, processos 

esses que não podem ser, simplesmente, assimilados. Ou seja, é preciso considerar a 

subjetividade do educando e sua participação ativa no processo. (cf. VIGOTSKI apud PARO, 

p. 48). 

Assim, “todo processo de ensino para o outro é também processo de aprendizado em si 

próprio”. O professor aprende também enquanto ensina, se engradecendo e se fortalecendo em 

seus atributos intelectuais e de personalidade. E acrescenta que, apesar de nascer com 

potencialidades infinitas para fazer-se humano-histórico, o homem não faz isso naturalmente, 

necessitando da intervenção do educador. “Este é seu poder: a capacidade de levar indivíduos 

a se fazerem seres dotados de historicidade” (cf. PARO, 2011, p. 48-49). 

 

4 LITERATURA EM SEU CARÁTER HUMANIZADOR: DIREITO DE TODOS 

 

Para Antonio Candido, sociólogo e crítico literário, em seu ensaio de 1989, sobre 

Direitos Humanos e Literatura, esta precisa ser vista como um direito básico do ser humano, 

uma vez que “confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade 

de vivermos dialeticamente os problemas”. Sendo, portanto, imprescindível tanto “a literatura 

que os poderes sugerem”, quanto aquela “que nasce dos movimentos de negação do estado de 

coisas predominante” 

Para Candido, a literatura aparece como forma de manifestar-se universalmente em 

todos os tempos. Não há povo nem homem que possa viver sem ela. Adentrar o espaço da ficção 

é uma necessidade humana. Sendo necessidade básica, constitui-se como um direito básico, 

portanto.  

A literatura, segundo Candido, tem papel formador da personalidade, mas não segundo 

as convenções: assim, a literatura não corrompe nem edifica, traz, livremente em si, o que se 

chama o bem e o que chama o mal. Humaniza, pois, em sentido profundo, porque faz viver. A 

organização da palavra comunica-se ao espírito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, 

a organizar o mundo.  

A literatura humaniza, na medida em que confirma no homem aqueles traços que 

entendemos como essenciais, tais como exercício da reflexão, a aquisição do saber, boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 
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problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 

cultivo do humor. “A literatura desenvolve em nós a quota da humanidade na medida em que 

nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante” (cf. 

CANDIDO, 1989). 

É possível uma literatura de caráter social, em que o autor assume posição frente aos 

problemas do mundo, quer sejam de ordens éticas, políticas, religiosas ou simplesmente 

humanísticas. Entretanto, Candido (1989) discorda da ideia que alguns escritores defendem de 

que a literatura só alcança sua verdadeira função quando é engajada.  

Apresentando caráter social ou não, a literatura se faz essencial para o sujeito, sob pena 

de mutilar sua personalidade, libertando-o do caos, humanizando-o. Negar, pois, a fruição da 

literatura é mutilar a humanidade do ser. Também defende que a literatura pode ser instrumento 

consciente de desmascaramento, ao focalizar as situações de restrição de direitos, de sua 

negação, a partir da miséria, da servidão, por exemplo. Lutar pelo direito à literatura é, no 

entendimento do crítico literário, lutar pelos direitos humanos (cf. CANDIDO, 1987).  

 

5 ESCOLA COMO ESPAÇO DE REFLEXÃO E (RE)CONSTRUÇÃO DE 

SUBJETIVIDADES 

  

Considerando tudo o que já foi discutido ao longo do artigo, tomando como 

embasamento para a construção das atividades e textos selecionados, os aportes teóricos 

apontados anteriormente, parte-se para as etapas do trabalho em sala de aula. 

Turmas regulares de 7º, 8º e 9º anos EF ANOS FINAIS, geralmente, são formadas por 

alunos na faixa etária entre 11 e 15 anos. Nessa fase da vida – (Pré)adolescência - os estudantes 

se mostram bastante preocupados com maneiras de se autoafirmarem, buscando grupos para 

afirmar a própria identidade. 

Não à toa, para muitos estudantes, a (pré) adolescência é vista como a “pior” fase 

escolar. Muitas vezes, porque não conseguem se reconhecer ou se identificar com nenhum 

grupo. Se a busca por um padrão preestabelecido socialmente faz encher academias e clínicas 

de estéticas, fazendo sofrer aqueles que não se aceitam nem se encaixam nos padrões, o que 

dizer dos corpos negros, desvalorizados pelas mídias, sendo negados como corpos que mereçam 

ser vistos, respeitados e admirados. 

Entendendo que a escola, como apontam Freire e Paro, está imbricada em meio a 

relações de poder, mas que esse poder deve ser refletido e democraticamente construído, 

trazendo como pauta a reflexão escancarada pela literatura, parte-se de atividades que buscam 
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maneiras de conscientizar sujeitos, dando-lhes a possibilidade de libertarem-se das amarras de 

um sistema social e educacional que os inferioriza e humilha, objetificando-os. 

Tratar da literatura como “porta estreita para a liberdade” é entender que, ao se iniciar 

com alunos dessa faixa etária o trabalho literário por textos tidos como eruditos, 

desconsiderando tudo o que eles ouvem ou leem antes e depois da escola, pode significar fechar 

a porta para o alcance da fruição.  

Por isso, se defende aqui que se inicie o trabalho com o que eles, comumente, gostam e 

ouvem. Para, em meio ao processo, ir introduzindo outras leituras. Todavia, é interessante tornar 

claro que, nesse processo de iniciação, reconhece-se a importância dos textos lidos e ouvidos 

como literatura de questionamentos e resistências. 

O trabalho inicia-se com a leitura e discussão, considerando os diversos aspectos 

possíveis a serem abordados a partir de alguns textos literários reunidos na obra “Negritude”, 

da coleção SLAM, da editora Autonomia Literária, 2019. É interessante ouvir os vídeos 

disponíveis na internet e discutir os diferentes aspectos da cultura hip-hop. E sobre de que lugar 

falam os autores desses textos poéticos. Isso em trabalho conjunto com as disciplinas de língua 

portuguesa, artes e história. 

Os textos dessa coleção a serem trabalhados são: “Je Ne Parle Pas Bien” e 

“Menimelímetros”, de Luz Ribeiro; “Identidade”, de Lobinho; “Democracia Racial” e “Preto 

Essencial”, de Cleyton Mendes; “Desejo” e “Identidade”, de Patrícia Meira; “Do tronco ao 

enquadro” e “Somos todos iguais!”, de Wellington Sabino, e “Fechem os olhos por favor”, de 

King.  

Em seguida, se parte para as importantes e atuais canções “Dandara”, interpretada por 

Nina Oliveira; “Cota não é esmola!”, interpretada por Bia Ferreira e “Minha Rapunzel tem 

Dread”, interpetada por Mc Soffia.  

Aqui, é interessante associar a discussão sobre o significado dos quilombos, a situação 

atual dos quilombolas no Brasil, sobre a visão dos heróis nacionais, especialmente, as heroínas 

negras. Também se deve discutir sobre as cotas, em que contextos elas surgiram.  

Em associação à canção interpretada por Bia Ferreira, pode-se ler o artigo de Djamila 

Ribeiro “Ser contra as cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo” e a discussão 

de argumentos de outros textos de autores que se posicionam desfavoravelmente às cotas. 

Sobre a canção interpretada por Mc Soffia, é interessante discutir sobre a padronização 

das princesas dos contos de fadas e dos contos maravilhosos. Também se podem acrescentar 

memes relacionados ao empoderamento feminino. Os alunos podem criar histórias, com base 
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em contos maravilhosos tradicionais, personagens que valorizem a diversidade de corpos 

existentes, “fugindo” aos padrões preestabelecidos e, constantemente, reforçados.  

Avançando na discussão, propomos que se trabalhem os seguintes artigos de opinião, 

escritos por Djamila Ribeiro, reunidos em seu livro “Quem tem medo do feminismo negro?”: 

“O verdadeiro humor dá um soco no fígado de quem oprime”, “Quando opiniões também 

matam”, “Falar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios” e “Mulher negra não é 

fantasia de Carnaval”. É interessante contrapor, a partir de rodas de conversas, as ideias 

apresentadas pela filósofa, com argumentos contrários a suas ideias sejam em outros artigos de 

opinião, seja em memes ou em outros textos veiculados na internet. Aconselha-se escolher uma 

das temáticas abordadas, promovendo um debate regrado. 

Na próxima etapa, são sugeridas as leituras e análises nos níveis possíveis, das crônicas 

“Racismo”, de, e “Povo”, de, além dos contos “Maria”, de Conceição Evaristo, e “Pai contra 

mãe”, de Machado de Assis. 

Mais a frente, os alunos devem ler, de forma compartilhada, trechos de “Quarto de 

despejo: diário de uma favelada”, de Carolina Maria de Jesus. 

Sugere-se que, ao longo das atividades realizadas, os alunos pesquisem sobre as 

principais etnias de povos africanos que foram trazidos para o Brasil, sua cultura, suas origens, 

suas crenças e histórias.  

Há diversos textos que discutem a temática do racismo no Brasil atual, tais como tirinhas 

do personagem Armandinho, escritas por Alexandre Becker, assim como a reunião e discussão 

de notícias diversas e artigos de opiniões que surgem a partir de fatos, corriqueiramente, 

acontecidos. 

Há uma gama de gêneros textuais a serem explorados. Sugere-se que, na finalização do 

projeto, a escola possa promover um evento com diversas possibilidades: esquetes, cartazes, 

rodas de conversas, apresentações musicais e de dança, enquetes. O essencial é que se busque 

o fortalecimento da identidade negra, valorizando-a.   

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A resistência se faz cotidianamente, a partir da ressignificação não só dos conteúdos, 

mas também pelas formas de dizer. Assim, se revelam as identidades sociais, disputando lugares 

socialmente legitimados 

Para a população negra, os lugares sociais ocupados ou dados a ocupar, desde a época 

da escravatura, trouxeram efeitos perversos, uma vez que seu lugar era a marginalidade. A 
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educação para a emancipação dos sujeitos almeja-se torná-los indivíduos atores de seu processo 

de emancipação. A literatura pode ser o caminho. Inclusive e especialmente, a que é produzida 

por esses indivíduos, respeitando-se seu lugar de fala. É, nesse sentido, que esse trabalho se 

torna importante. 
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RESUMO 
 

A produção textual é um processo que envolve diversos elementos responsáveis pela textualidade e 

construção de sentido do texto. Assim, nos propomos a analisar a produção textual de alunos de uma 

escola estadual de ensino médio e integral da cidade de Pau dos Ferros – RN, pensando a progressão 

temática pelo viés da coesão e da coerência. O presente trabalho é o resultado de atividades de ensino 

realizada na referida escola enquanto residentes do Programa de Residência Pedagógica – subprojeto de 

Língua Portuguesa. Para a construção deste trabalho nos baseamos nas discussões teóricas de Koch e 

Elias (2012), Koch (2005) e Santos (2016). Ademais, os resultados apontam para a necessidade do 

domínio da progressão temática para a construção de um texto coeso e coerente que satisfaça o propósito 

comunicacional exigido pela atividade.  Além de contribuir bastante para nosso aprendizado, esse 

trabalho fez com que pudéssemos refletir sobre a escrita e reescrita em sala de aula, sobretudo pensando 

nos elementos que fazem falta quando da construção de sentido de um texto, uma vez que este sempre 

está centrado em situações sociocomunicativas. Como docentes em processo de formação, precisamos 

questionar, investigar e avaliar o quanto esses elementos são importantes para elaboração de textos com 

sentido, pois os elementos de coesão e de coerência são indispensáveis para a progressão temática de 

um texto.  

 

Palavras-chave: Texto. Coesão. Coerência. Progressão Temática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A progressão temática é de suma importância para a sequenciação de um texto, seja ele 

oral ou escrito, pois trata-se de um procedimento utilizado para que se organize o escrito de 

forma coerente. Diante disso, compreendemos que na construção de um texto o autor deve ter 

o cuidado de não mudar de tema, pois o sentido e compreensão podem ser prejudicados a ponto 

de não haver o entendimento pretendido pelo autor do texto, pois este só progride se houverem 

articulações entre os eixos de informação.  

Para que o texto se construa, se organize de forma coesa e coerente é indispensável a 

progressão do tema. Isso engloba não só o que se espera do aluno nas produções textuais deles, 

mas também nos textos que levamos para as nossas discussões em sala de aula. Devemos ter o 

cuidado de adequarmos o material para que, de fato, haja um entendimento da proposta.  
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Para a elaboração deste artigo, buscamos discussões teóricas em textos que contribuem 

com caráter investigativo, dentre eles, destacamos Kock (2005), Santos (2016) e Koch e Elias 

(2012). Para tanto, objetivamos investigar se nas produções dos alunos há ou não uma 

progressão temática que tem destaque e importância na construção de um texto. Ademais, 

verificaremos se nessas produções o domínio da progressão temática se perpetua, ou seja, se os 

alunos têm uma maior facilidade em construir um texto que apresentasse mais elementos de 

forma coerente a partir da progressão temática explicita na atividade exigida.   

Diante disso, analisaremos alguns textos de alunos do ensino médio, colhidos durante 

um período de 8h/a através do programa Residência Pedagógica. A proposta didática requeria 

a produção de um pequeno texto sobre o entendimento deles acerca da variação linguística, 

trabalhada em sala com vários recursos, a saber: textos, vídeos e discussões teóricas.  

Nossa proposta didática não só objetivava observar a progressão temática na construção 

do texto deles, como também desfazer a noção estigmatizada que eles carregavam acerca da 

fala das pessoas, o que gerava preconceito linguístico. Contudo, nosso foco foi na estrutura 

sintático-semântica da produção textual solicitada. 

Essa pesquisa é bastante pertinente para a nossa formação, pois nos faz refletir sobre 

como tem sido elaboradas as nossas propostas didáticas, como temos avaliado e se os matérias 

que utilizamos são adequados para a realidade das nossas turmas.  

 

2 A PROGRESSÃO TEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DO TEXTO 

 

Compreendendo que a construção de sentido de um texto parte de uma sequência 

organizada dos argumentos, se faz necessário desenvolvê-lo acompanhando a progressão 

temática para que não se fuja do que foi pedido pela proposta textual. 

Para Koch e Elias (2012, p. 12), “os sujeitos constroem propostas de sentido por meio 

da interação e de ações linguísticas e sociocognitivas”. Assim, percebemos que, ao sugerir 

determinada produção de texto, este só será de fato uma produção bem sucedida se lhe for 

atribuída sentido.  

Esse é, de fato, uma das maiores dificuldades encontrada pelos alunos nas propostas de 

produção textual e até mesmo na produção de um simples relato. Muitos alunos não conseguem 

atender ao que foi proposto de maneira clara e objetiva, deixando de lado os elementos coesivos 

que possibilitam a coerência de um texto. Santos (2016, p. 273) apresenta que “para os 

estudiosos da Linguística Textual, um texto coerente é aquele que há uma continuidade de 

sentidos entre os conhecimentos ativados pelos interlocutores numa determinada situação 
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comunicativa”. Diante disso, percebemos que a progressão temática é a condição para que se 

construa um texto coerente e coeso. Santos (2016, p. 274) acrescenta ainda que “Em função de 

sua intenção comunicativa, levando em conta fatores como o contexto e o conhecimento 

linguístico, o produtor constrói o texto apresentando pistas que permitem ao interlocutor 

estabelecer o sentido dele”. Assim sendo, compreendemos que toda produção textual requer 

conhecimento linguístico e cabe ao produtor apresentar organização de sentido para que o 

interlocutor consiga compreender o que ele quis expor.  

Por muitas vezes, constatamos uma total desatenção por parte dos alunos no momento 

da escrita, pois muitos até têm uma ideia bem consistente, mas não se detêm aos elementos 

coesivos e não seguem uma progressão segundo o tema, tornando o texto confuso e incoerente.  

A pesquisadora Santos (2016, p. 277) reforça ainda que “um texto não pode ser 

organizado com repetições de ideias, ao contrário, é necessário que o texto apresente novas 

informações referentes aos elementos retomados”. Dessa maneira, havendo uma continuidade 

de ideias a partir da retomada aos elementos textuais têm-se um texto realmente bem articulado 

e organizado. 

Santos (2016) enfatiza que a progressão temática compreende todos os fenômenos 

utilizados para fazer o texto progredir. Dessa forma, o autor do texto deve ter o cuidado ao 

interligar as informações, pois o objetivo de convencer o leitor deve partir do autor do texto, 

por isso a necessidade de ser o mais claro possível para que haja entendimento.  

Diante disso, compreendemos que a argumentatividade é uma característica essencial 

nesse processo de escrita. Para tanto, no que se refere a argumentatividade da linguagem, 

explana Koch (2005, p. 29): 

 

[...] é por isso que se pode afirmar que o uso da linguagem é essencialmente 

argumentativo: pretendemos orientar os enunciados de que produzimos 

sentido de determinadas conclusões. Em outras palavras, procuramos dotar 

nossos enunciados de determinada força argumentativa. 

 

Conforme mostra a autora, não há como desvincular o uso da linguagem da 

argumentatividade, pois todo discurso se constitui através da argumentação, conforme 

apresenta Santos (2016).  

Partindo desse entendimento acerca da organização estrutural e semântica do texto, 

passaremos a analisar algumas produções dos alunos, conforme propôs a atividade “Produzir 

um breve resumo do filme, identificando pontos que indiquem a variação linguística na obra 

assistida e tecer um comentário acerca do que compreenderam sobre a variação linguística”.  
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3 A PRODUÇÃO DE TEXTOS NO AMBIENTE ESCOLAR: ANÁLISE DOS TEXTOS 

DOS ALUNOS 

 

Considerando os percalços enfrentados pelo professor no ambiente escolar, o tema do 

presente artigo tende a analisar alguns processos dessa realidade, rediscutindo a prática de 

leitura, e de produção de textos, buscando evidenciar métodos para solucionar questões 

relacionadas à coesão, à coerência e à progressão temática. Sabe-se que a língua é viva e se 

molda de acordo com suas esferas sociais, comunicativas e históricas, mas o uso muitas vezes 

puramente linguístico da língua nas escolas faz com que os alunos deixem de lado o sentido a 

ser apresentado no texto e focalizem muitas vezes na coesão da língua em uníssono com a 

progressão temática, deixando de lado a coerência. 

A urgência em produções textuais nas salas de aula se dá, em sua maioria, de forma fixa, 

buscando apenas receitas de construção estrutural dos textos e deixando de lado os demais 

aspectos dos textos, deixando a desejar quando se trata da progressão de tema e da coerência. 

O texto como pretexto para o ensino de gramática tem se tornado algo monótono dentro da sala 

de aula, conforme pudemos diagnosticar no período regencial do Programa de Residência 

Pedagógica – subprojeto de Língua Portuguesa 

Diante desse diagnóstico, utilizamos a temática sugerida pelo livro didático, que era 

sobre a variação linguística, “Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso”, de William 

Cereja; Carolina Dias Vianna e Christiane Damien. Antes de trabalharmos a variação linguística 

mais aprofundada, dialogamos de maneira aberta com os alunos sobre o entendimento quanto 

à diversidade linguística no Brasil. Posteriormente, trabalhamos o filme “O Shaolin do Sertão”, 

um filme brasileiro de 2016 dirigido por Halder Gomes e escrito por L. G. Bayão, com o 

seguinte enunciado: “Façam um breve resumo do filme, identificando pontos que indiquem a 

variação linguística na obra assistida e teçam um comentário acerca do que compreenderam 

sobre a variação linguística”. 

Apesar de iniciarem a escrita e suporem um tema de fácil desenvolvimento, os alunos 

sempre recorriam ao livro e questionavam aos professores em sala. Pouca coisa se era 

questionada sobre a variação linguística em si, muito se era questionado sobre a escrita das 

palavras, sobre pontuação e organização meramente gramatical. A ideia inicial era fazer a 

reescrita da produção deles, mas o tempo não trabalhou a favor da reescrita. Muitos 

perguntavam se poderiam apenas fazer o resumo, pois estavam com dificuldade com algumas 

palavras que haviam no filme, outros apenas teceram comentários, alguns trocaram a sequência 

do enunciado proposto. O clima, por a cidade se localizar no alto oeste do Rio Grande do Norte, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Halder_Gomes
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o calor era exacerbante, o cansaço por ser uma escola de tempo integral não foi favorável para 

um bom desenvolvimento da produção escrita, alguns alunos não chegaram a assistir ao filme 

completo por conta do sono e, apesar de haver ar-condicionado nas salas de aula, não era todo 

dia que podiam contar com eles.  

A partir do enunciado exposto no tópico anterior “Façam um breve resumo do filme, 

identificando pontos que indiquem a variação linguística na obra assistida e teçam um 

comentário acerca do que compreenderam sobre a variação linguística.”, decidimos analisar 

dois textos produzidos por alunos em perspectivas diferentes em seu desenvolvimento, não por 

um texto ser melhor ou pior do que o outro, mas por poucos terem atendido tudo o que foi 

exposto no enunciado da atividade. Por questão de privacidade e por haver o nome dos 

estudantes no texto produzido, os textos não serão expostos nos anexos, mas trechos serão 

direcionados no presente tópico. A análise se detém a aspectos formais como a coesão, a 

coerência e a progressão temática dos presentes textos. Separaremos os textos com os nomes 

“Aluno A” e “Aluno B” para melhor distinção das produções.  

A seguir, apresentaremos fragmentos dos textos que foram selecionados para estudo 

neste trabalho, juntamente com as respectivas análises, conforme as relações textuais de coesão 

e coerência e da conexão dos dados pedidos.  

 
Fragmento 1: Aluno A 

 

“o filme o chaolin do sertão fala sobre um homem que gosta de lutar artes 

marcial, mais ninguem acredita nele ai um homem diz que é sesei e engana 

ele, ai ele luta e perde, ai é preso, depois vence uma luta e conquista a 

mocinha! [...]” 

 

A transcrição feita mostra que o Aluno A tem, inicialmente, dificuldade em usar 

adequadamente os elementos coesivos e inadequações de concordância. Como podemos 

perceber, ele faz uso do conectivo “ai” como uma única alternativa para ligar orações, como se 

fosse à forma adequada. O uso inadequado ou o não usa de conectivos compromete, em algum 

momento, o entendimento do que ele quis expor em sua produção. A progressão dos 

acontecimentos do filme, apesar dessa boa colocação da progressão temática da obra no último 

trecho “[...] depois ele vence uma luta[...]”, não é explicado como ele saí da cadeia já que está 

preso, deixando um vácuo no entendimento geral, a colocação exacerbada de virgulas no 

desenvolver do paragrafo como se deixasse o texto mais próximo da língua falada. A seguir, 

perceberemos que ele tenta dividir o texto a partir do que foi enunciado na proposta. Vejamos 

o fragmento:  



 

 

P
ág

in
a9

4
6

 

Fragmento 2: Aluno A 

 

“[...] os pontos que vi sobre a variação linguistica no texto e que o chaolin fala 

como os cearence, mais coloca umas lingua japonesa no meio do que fala, 

muitas pessoas não entende o que ele diz, acho que é variação porque ele 

conhece outra lingua sem ser a do ceara”. 

 

No fragmento acima, observamos que o aluno tenta manter a progressão temática 

utilizando o enunciado para se manter na sequência de sua produção, como se seguisse uma 

sequência lógica de apresentação de dados.  A coesão quando relacionada a progressão temática 

torna-se prejudicada e há prejuízos na concordância nominal e verbal, podendo-se ainda notar 

um grande déficit na acentuação do texto no geral. Vejamos um último fragmento do mesmo 

aluno: 

 

Fragmento 3: Aluno A 

 

“[...] então a variação linguistica é boa por conta da diversidade de linguas no 

brasil e faz com que a gente aprenda a não ter preconceito com as falas 

diferentes das nossas por que as pessoa vivem em lugar diferentes e são 

criados por pessoas diferentes que conhecemos”. 

 

Nesse fragmento, percebemos que há uma linguagem muito comprometida e sem 

conectivos cabíveis para manter o texto em um nível razoável de escrita e entendimento, apesar 

da falta de pontuações, e não organização do texto mais a falta de concordância em alguns 

trechos da produção, podemos notar que a progressão temática se mantém e toma como ponte 

o enunciado para se manter a linha de produção, mantendo uma razoável conexão das ideias, 

perdurando um pouco a coerência nesse fragmento do texto.  

Analisaremos a seguir fragmentos do texto do Aluno B, e faremos comparativos 

pertinentes àquilo que pudemos observar quanto aos elementos coesivos, coerência e 

progressão temática. Vejamos o trecho abaixo:  

 
Fragmento 1: Aluno B 

 

“[...] o filme retrata a vida de um rapaz a qual tem um sonho de se tornar um 

grande mestre do kung-fu, mas na região que ele vive, o nordeste, ele é 

discriminado, pois a maioria dos moradores da sua pacata região o chamam 

de louco e sonhador. O Shaolin do Sertão consegue provar que ele é mais do 

que apenas um sonhador, e vence uma luta importante em sua cidade apesar 

de todas as criticas”. 
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Constatamos no trecho acima que o aluno remete ao filme de forma sucinta e direta. 

Ademais, a coesão mostra-se presente durante esse trecho, porém, a falta de continuidade e 

progressão de acontecimentos é notável, um resumo a qual se remete a história geral e não 

pontuando os acontecimentos presentes durante todo o filme, como fizera o aluno A. Ainda 

pode ser observado a não repetição de conectivos e o que o uso do “ai” como advérbio de tempo 

e de lugar é inexistente quando comparado ao Aluno A. A coerência é destacada pela forma 

que o aluno consegue desenvolver seu período de forma direta, trazendo um sentido de lição de 

moral quando se pede para falar sobre o filme, como algo a ser notado além do obvio. Porém, 

o aluno B não segue a linha de raciocínio do aluno A que seguira em seu texto o enunciado, que 

pedia o resumo do filme, a variação linguística dentro do filme e o comentário sobre a variação 

linguística, tomando como ponte o enunciado e inicia logo o comentário sobre a variação 

linguística, vejamos:  

 
Fragmento 2: Aluno B 

 

“A variação linguística torna-se importante dentro das diversas culturas 

encontradas dentro do Brasil, por ser uma mistura de países dentro de um só, 

a variedade da língua é grande e deve ser respeitada por todos, apesar de 

muitas vezes não ser compreensível [...]”. 

 

Apesar da sequência do enunciado ser bem delimitada, vemos que a progressão temática 

do Aluno B foi comprometida quando, de certa forma, trocou a sequência do que fora pedido. 

A forma como os elementos coesivos são usados tornam o texto coeso e, consequentemente, 

coerente. Vamos adiante e observemos ainda esse outro fragmento: 

 
Fragmento 3: Aluno B 

 
“Podemos ver no filme que a variação de linguagem do personagem é 

presente, pois ele coloca uma língua estrangeira no meio de uma região no 

interior do nordeste, aonde já é muito julgado pela forma que falam, causando 

estranheza e até um certo preconceito, pois nem todos sabem o que é variação 

linguística [...]”. 

 

No trecho acima, o aluno B fala sobre os pontos pedidos sobre a variação na obra, mas 

fala de forma mais voltada ao preconceito a qual o personagem principal passava, porém, o 

aluno B aparentemente tece um comentário sobre o que ele acha que pode ter causado o 

preconceito, mas não envolve o conceito de variação linguística em seu comentário, 

ocasionando a quebra da progressão temática. Novamente, assim como o Aluno A, o Aluno B 
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divide o texto em parágrafos de acordo com o enunciado, mas é quebrada a progressão temática 

quando ele faz a troca de local do que foi pedido no enunciado.  

Dessa forma, compreendemos que há uma deficiência significativa quando se trata da 

coesão em conjunto com a progressão temática e a coerência nas produções dos alunos no que 

tange o uso adequado dos elementos coesivos ou até mesmo a ausência destes, tornando a 

produção confusa e incoerente.   

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por tudo que fora exposto no presente trabalho, podemos ver que ao conduzir a escrita, 

notamos pontos muitas vezes apagados dentro das produções, que são relacionado desenvoltura 

e não discursão da temática antes de se pedir quais quer que sejam as produções e até no 

enunciado/temática para produção de textos como meio de desenvolvimento de uma escrita 

mais desenvolvida. 

Após a leitura e análise dos textos dos alunos o professor tem propriedade para pontuar 

alguns erros ainda remanescentes e outros que podem ser alterados a partir da prática de escrita 

dentro da sala de aula de maneira geral, com foco nos alunos de ensino médio, visando que 

ainda há uma deficiência de produções na transição do ensino fundamental secundário para o 

ensino médio.    

Inicialmente, como professores em formação, buscamos observar as dificuldades 

presentes nas produções dos alunos, podendo pontuar a falta de aprofundamento sobre o que 

diz respeito aos aspectos coesivos e coerentes de um texto, aonde ambos os textos analisados 

englobam a progressão temática em suas construções.   

A atenção dada de forma individual na hora da reformulação de cada texto pode trazer 

melhor aceitabilidade em prol do desenvolvimento da escrita dos alunos. A reformulação e 

reescrita poderá sanar as dúvidas e dificuldade presente em cada indivíduo, sem generalizações 

empíricas sobre os temas das produções, havendo a reorganização de aspectos coesivos durante 

as produções. 

A conversação em sala pode auxiliar nas produções em sala de aula. Se não usarmos o 

texto como pretexto apenas para atribuir notas e sim buscando a desenvoltura do aluno e 

domínio da própria língua, buscando apresentar táticas facilitadoras para sua escrita, poderemos 

ver um aluno não só mais alinhado, mas com uma escrita que seja compreensível e que atenda 

a características coesivas e coerentes dentro de suas produções. 
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Uma forma simples e que muitas vezes torna-se esquecida dentro da sala de aula é a 

conversação com o aluno, deixando-os transmitir o que lhes foram passados de forma empírica, 

contribuindo assim para moldar o que lhe foi apresentado de maneira mais sucinta, como algo 

mais elaborado. Além do dialogo na sala de aula se tornar de praxe, a explicação detalhada e 

de forma individual sobre aspectos coesivos como a progressão temática, concordância e 

acentuação devem se da a partir do desenvolvimento textual, mostrando-lhes para que serve 

tais aspectos coesivos na prática da construção de um texto.  
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FORMAÇÃO DO LEITOR: UM PROCESSO DIRETO E DIALÓGICO ENTRE 

DOCENTES, DISCENTES E SOCIEDADE 

 

Ivone Estevam da Silva 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 

 

O trabalho em destaque, objetiva analisar como a literatura é trabalhada em suas diversas concepções, 

em diferentes espaços da sociedade. O levantamento de dados tem por base investigar como as crianças 

tem acesso a literatura em seus mais variados contextos. E quais investimentos governamentais 

existem, a fim de garantir o direito a leitura e mediações de histórias. O trabalho se desenvolve baseado 

em diferentes experiências e pesquisas no que se refere a leitura, literatura em busca de formar cidadãos 

leitores. Para tanto analisamos alguns projetos que trabalham diretamente com a formação leitora 

como: o Projeto BALE (Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas) através do trabalho voluntário 

em que desenvolvemos mediações em diferentes espaços na cidade de São Miguel - Rio Grande Do 

Norte, em seguida formações do eixo de literatura e formação do leitor na cidade de Pereiro-Ceará, 

com professores da rede municipal através do programa MAIS PAIC desenvolvido apenas no estado 

do Ceará, onde recebemos formaçoes apenas para a área de literatura e repassamos as informações 

elaborando dinamizações de histórias para que os professores que estão participando da formação 

possam executar em sala. E para tanto analisamos o chão de nossas salas de aula do primeiro ao quinto 

ano do ensino fundamental, a fim de verificar os momentos de leitura baseados nas formações recebidas 

através dos docentes, e quais tem sido a receptividade e os resultados alcançados junto aos discentes. 

Esse trabalho vem sendo desenvolvido juntamente com professores desde o ano de 2017 na rede 

municipal da cidade de Pereiro. Dessa forma nossos estudos se baseiam em Antonio Candido (1980) 

com o livro literatura e sociedade, e estudos adjacentes como Isabel Solé (1998) dentre outros estudos, 

pesquisas de campo, e observações. Portanto a pesquisa ainda em desenvolvimento ja traz alguns 

resultados relevantes para a sociedade no que se refere a formção do leitor. 

 

Palavras-chave: Leitor. Leitura. Mediação. Literatura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que pretendemos desenvolver busca investigar como as crianças tem acesso 

a leitura nos mais variados contextos da sociedade, e quais estratégias são utilizadas para que 

seja uma literatura significativa. De imediato podemos pensar que esse contato ocorre 

diretamente através da escola, mas nem só a escola tem esse papel de apresentar a literatura, o 

primeiro contato ainda deve ser através dos pais desde muito pequenos. Para Sousa (2004), as 

primeiras experiências que as crianças têm com os livros devem ser impulsionados pelos 

adultos, pelos que estão ao seu redor, até mesmo porque a criança tem a necessidade constante 

de imitar os adultos que fazem parte de sua vivêcia. 
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Nossos estudos foram embasados em Isabel Solé (1998), Antonio Candido (1980), 

Sampaio; Mascarenhas (2007), entre outros que corroboram com nossa linha de investigação. 

O acesso a leitura deve ser priorizado a todos da sociedade, os estudos que envolvem essa 

temática traz grande relevância para desenvolvermos esse hábito, esse gosto por esse mundo 

fascinante.  

Para tanto objetivamos demonstrar que a ação de ler não é somente para entretenimento 

ou uso escolar, é uma ferramenta que possibilta uma visao global, ampla onde os envolvidos 

podem contextualizar suas próprias experiências com o texto lido. No decorrer desse trabalho 

mostraremos a leitura em seus diversos meios e possibilidades, oportunizando o 

desenvolvimento intelectual e evidenciando sua importância social. 

Toda criança tem o direito de aprender a ler e viajar no universo das palavras que moram 

nos livros, de gastar os livros com suas impressões digitais e com as asas da imaginação. Toda 

criança tem o direito de brincar com as palavras as histórias, as poesias, as fábulas, os contos, 

também de crescer com os livros fazendo parte de sua vida e de sua história. 

O livro é um instrumento de cidadania e de formação, através deles podemos compor 

leituras do mundo e ampliar nossos horizontes, conhecimentos e a nossa capacidade crítica e 

inventiva. Partindo dessa premissa que vale ressaltar a importância da democratização do 

acesso ao livro e à leitura como uma ação educativa fundamental na formação e no 

desenvolvimento das crianças. Quanto mais cedo o livro entrar na casa, no coração, na cabeça 

e na educação da criança, mais fácil será para ela, desenvolver as habilidades da leitura e da 

escrita.  

Sendo assim, esse trabalho apresenta algumas considerações sobre a importância de 

formar novos leitores, visto que nossa conjuntura atual são tempos sombrios, mesmo que muito 

já se tenha escrito e lido a respeito, pensamos ser oportuno trazer tais considerações, relembrar 

caminhos, rever o pensamento de alguns teóricos, enfatizar a necessidade, mais uma vez, da 

mediação de leitura em sala de aula e em outros ambientes.  

 

2 PRIMEIROS PASSOS: A LEITURA NA FORMAÇÃO CRÍTICA E REFLEXIVA DO 

CIDADÃO 

 

O trabalho com leitura é visado em todos os anos de escolaridade do ser humano, o ato 

de ler e interpretar é abrangente e completo, é um processo de compreensão onde a interação 

com o outro acontece através de palavras. Porém o desdobramento dessa leitura não é bem vista 

por parte dos alunos, ouvintes ou em qualquer outro aspecto que envolva leitura. A mesma é 
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tida como enfadonha, cansativa, demorada e até mesmo chata. A forma como se trabalha, e 

como a leitura se apresenta é determinante no envolvimento e na compreensão como um todo. 

Nessa perspectiva é que as mediações e estratégias de leitura são de fundamental 

importância tanto para o âmbito escolar como social. Quanto maior acesso a livros mais gosto 

pode se criar, dai que os laços entre a escola e literatura começm a se estreitar, possibilitando 

que os envolvidos sejam inseridos num mundo comunicativo, na sociedade. Para tanto, a 

apresentação da leitura para crianças deve ser feita de uma maneira diferenciada e atrativa, para 

que assim possam ter uma visão prazerosa a respeito do ato de ler, de modo que seja um prazer 

e um hábito que ela acresentará em sua vida sem que seja visto como algo obrigatório e 

enfadonho. 

È fundamental que se aguce a curiosidade que a criança já tem, transformando a leitura 

num processo agradável e que valorize a riqueza de detalhes, com uma interpretação que fascine 

a criança. Nao basta apresentar a leitura de qualquer jeito, é preciso ter cuidado, pois a criança 

é atenta. Segundo Martins (1984, p. 34): 

 

A função do educador nao seria precisamente ensinar a ler, mas a de criar 

condições para o educando realizar sua própria aprendizagem, conforme seus 

próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências 

que a realidade lhe apresenta.  

 

Para tanto, todos são responsáveis por esse processo de construção e formação do leitor, 

não apenas o professor de língua portuguesa é responsável por esse desenvolvimento, até 

porque a leitura se faz necessário em todas as disciplinas. Assim o aluno terá mais amparo para 

uma leitura racional e emocional, deixando aflorar sentimentos e emoções, se vendo e se 

percebendo dentro das histórias pra que tenha significado. 

Jouve (2002) reforça a ideia de que a leitura tem o poder de suscitar emoções, risos, 

surpresas, raivas e admiração nos leitores. Isto acontece pelo fato do texto despertar lembranças 

agradáveis e levar o leitor a se identificar com alguma personagem ou com situações descritas 

no texto. Assim, o leitor passa a interessar-se pelo que acontece com a personagem e a sentir 

tristezas ou alegrias diante da leitura. Esse comportamento emotivo do leitor é resultado do 

processo afetivo desencadeado pelo texto. 

A leitura de mundo que cada um carrega é de fundamental importância para acrescentar 

o nosso repertório litrário. E para Freire (1994) “a leitura de mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. Assim sendo o 

desenvolvimento da leitura quando bem trabalhado, permite ao aluno ou qualquer outro 
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indivíduo rememorar, se reportar a lugares passados despertando emoções e sentimentos. A 

educação literária deve ser cada dia mais explorada e trabalhada para que possamos formar 

cidadãos ativos, críticos e reflexivos dentro de uma sociedade que exige tal posicionamento. 

Nessa perspectiva, a mediação da leitura implica criar estratégias eficientes para motivar 

o indivíduo a envolver-se nas atividades, possibilitar o acesso aos livros, selecionar livros 

apropriados para a faixa etária e para atender o gosto do leitor, além de planejar as atividades 

de pré-leitura, durante leitura e pós-leitura. Conforme Solé (1998, p. 69-70) “[...] as estratégias 

[...] são procedimentos de caráter elevado, que envolvem a presença de objetivos a serem 

realizados, o planejamento das ações que se desencadeiam para atingi-los, assim como sua 

avaliação e possível mudança”. Desse modo, o mediador deve sempre ter a preocupação de 

criar, organizar e propor atividades interessantes, instigantes e socialmente válidas. 

Para tanto é que notamos a importância de mediadores de histórias, projetos que possam 

desenvolver esse senso crítico e possibilitar uma leitura sem obrigações, uma leitura a qual 

denominamos deleite, mas cumpre através do diálogo sua função social que é possibilitar 

reflxões a cerca de diversos assuntos. 

 

3 MEDIAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM DIFERENTES ESFERAS 

SOCIAIS  

 

O papel da escola e da sociedade é mais que formar leitores, é de formar leitores que 

contextualizem o objeto lido com sua carga de conheciemento, leitores que raciocinem e que 

mantenham uma relação crítica e opinativa com o que está sendo lido. Como indica os 

Pârametros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999, p. 69): 

 

[...]formar um leitor competente, supõe formar alguém que compreenda o que 

lê, que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando 

elementos implícitos; que estabeleça relaões entre o texto que lê e outros 

textos já lidos; que saiba que vários sentidos possam ser atribuídos a um texto 

[...]. 

 

Dessa maneira é que faz necessário de projetos e programas voltados para a área da 

leitura. Aqui pretendemos apresentar dois que envolvem contação de história, mediação e 

estratégias de leitura. O primeiro é o da Secretaria do Estado do Ceará vem desenvolvendo o 

programa Alfabetização na Idade Certa que tem como objetivo, garantir o sucesso da 

alfabetização de todas as crianças de seis a sete anos de idade da rede pública de ensino. Para 
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tanto a SEDUC vem contribuindo para a estruturação da gestão municipal voltada, 

prioritariamente, para a cosntrução e definição das metas de alfabetização e da formação e 

valorização dos professores. 

Ainda dentro desse âmbito vem desenvolvendo ações de formação de professores e 

através de dinamizações dos acervos literários para educação infantil, ensino fundamental I e II 

de todas as redes municipais impalantando ações para a formação de leitores e professores. 

Considerando o Eixo de literatura infantil e formação do leitor, o Programa 

Alfabetização na Idade Certa tem como meta, desenvolver uma política de formação de leitores 

(alunos e professores) e democratizar o acesso ao livro e à leitura por meio da aquisição e 

dinamização de acervos literários nas escolas, no sentido de despertar o interesse e o gosto pela 

leitura e pela escrita entre nossas crianças, como um prazer infinito, um instrumento de 

aprendizagem e como um aliemento para o cresciemnto humano. 

Os acervos são distribuídos gratuitamente nas escolas públicas municipais dividios por 

categorias sendo composta por prosa e poesia, escrita e ilustrada por autores cearenses 

selecionados através de concurso literário. Todas as secretarias municipais tem formações 

divididas por eixos como linguagens, matemática e na área de literatura não é diferente existe 

um formador específico para receber as formações e assim repassar para os professores da rede. 

Nessa perspectiva é que recebemos materiais durante as formações regionais para realizarmos 

oficinas para dinamização dos acervos de literatura implantados nas salas de aula, como meio 

de discutir estratégias motivadoras de uma leitura prazerosa. 

Durante um ano recebemos quatro formações, cada formação com duração de dois dias. 

Nós enquanto formadores municipais nos tornamos pontes para que esses livros cheguem aos 

professores e por consequência aos alunos. O eixo de literatura ja passou por algumas mudanças 

para melhor atender ao público alvo, de início foram criados cantinhos literários e todos os dias 

eram destinados vinte minutos inicais para que esses livros fossem expostos e os alunos 

pudessem ter esse contato direto do professor. 

Já no ano de 2017 quando iniciei como formadora do eixo o mesmo passou por algumas 

mudanças e adaptações, denominado agora como Alfoje de História, a palavra alforje significa 

bolsa, saco e assim esss nova roupagem traz consigo a importância do livro na mão e pouco 

adereço. A sugestão é que seja trabalhado três vezes por semana da seguinte forma: Motivação, 

onde o professor previamente terá lido a história e irá levar algo como música, poesia algo que 

toque no íntimo dos ouvintes, logo em sguida vem a oralização da história feita de forma que 

tenha sido estudada previamente para que o leitor possa realizar pausas, suspenses, e por fim o 

círculo de cultura que é o ápice do alforje. Os ouvintes nesse momento devem a partir de 
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indagações feitas pelo mediador se fazer parte da leitura, se ver dentro do processo realizado 

naquele momento e asssim possa revelar emoções, sentimentos, e fazer ponte direta com sua 

realidade. 

As coleções literárias são renovadas anualmente e durante as formaçoes ministradas 

para os professores fazemos a dinamização dos livros, estudamos textos que possam facilitar 

na momento de criair estratégias e possibilitando a reflexão de nós professores sermos também 

leitores assíduos. Dessa forma fazemos um acompanhamento para saber como está sendo 

desenvolvido tudo isso nas salas de aula do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental na 

cidade de Pereiro- Ceará. Além de uma ficha de acomapanhamento do Alforje temos visitas 

realizada pela formadora do eixo para presenciar contações, mediações e assim verificar a 

receptividade dos alunos. 

Nesse viés temos também o BALE micaelense que atua na cidade de São Miguel 

proporcionando mediações e contações de história. O BALE tem um trabalho voluntário ao 

qual fazemos parte desde o ano de 2014 atuando em algumas escolas e em outros ambientes 

extra escolares. O projeto BALE faz parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento 

do Processo de Ensino-aprendizagem - GEPPE, cadastrado no CNPq1 e vinculado ao 

Departamento de Educação. De caráter extensionista, esse projeto funciona em parceira com o 

Departamento de Letras do Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” 

/CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Trata-se de uma 

iniciativa de incentivo à leitura que se encontra em andamento. 

Caracterizando-se como iniciativa de atendimento ao interesse da comunidade, o BALE 

se constitui também como Ponto de Leitura – Edição Machado de Assis, por determinação do 

MinC (Ministério da Cultura). Nesse contexto o BALE está inserido nas ações do PNLL (Plano 

Nacional do Livro e Leitura) e na rede de biblioteca Viva, além de ser classificado como um 

dos cinco melhores projetos de incentivo a leitura do Brasil, recebendo o prêmio Viva Leitura 

em 2008. O Projeto BALE é uma ação educativa que objetiva viabilizar o acesso ao texto 

literário e estimular o gosto pela leitura na comunidade pauferrense e nas cidades vizinhas, com 

atividades de contação de história, rodas de leituras entre outras que aproximam o leitor (e 

também não leitor) dos livros através da mediação. 

Para Abramovich (1997, p. 16) “Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser 

um leitor, e ser leitor é um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do 

mundo”. Nesse contexto o BALE tem essa prática de incentivar a leitura através de atividades 

lúdicas.   
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Nesse contexto de formação de novos leitores percebemos uma relação proximal entre 

os dois projestos tanto o BALE micaelense como o MAIS PAIC em relação ao eixo de 

literatura, um de caráter governamental a nível de estado e o outro a nível nacional mas sem 

investimentos governamentais. Mas o propósito é o mesmo formar leitores, ter uma formação 

continuada para os professores onde os mesmos possam renovar suas práticas para assim 

aprimorar seus momento literários. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Trabalho desenvolvido possibilitou uma reflexão a cerca de projetos que envolvem 

leitura, mediação, contação de história, em seus mais variados espaços sociais. Tanto o BALE 

atuando no Rio Grande do Norte, como o o eixo de literatura do MAIS PAIC no estado do 

Ceará. Fica evidente que tais momentos são de grande relevância para a sociedade, e cada vez 

mais se faz necessário de investimentos nessa área. 

No desenvolvimento desse trabalho, a leitura é vista como um processo de produção de 

sentido que se dá a partir de interações sociais ou do diálogo que ocorre entre leitor/texto/autor. 

Assim, não existe texto sem a presença do leitor. É o leitor que dá voz e vida ao texto. É no 

cruzamento de vozes que os sentidos do texto vão se formando. Importante também perceber 

que todo texto dialoga com a cultura de sua época e com a leitura de mundo. Compreender isto 

é ler percebendo o contexto sócio-histórico-cultural do mesmo. 

Formar leitores não é moldá-los a um padrão mecânico, mas possibilitá-los de 

experimentar as mais variadas sensações, permitir que sintam o que quiserem sentir. As nuances 

que a leitura nos permite, enquanto formador, professor, voluntário, ou até memso como 

ouvinte durante nossa vida nos colocamos de forma variada diante desse contexto que engloba 

o mundo da leitura. 

Aprender a ler é não só uma dos objetivos mais importantes da vida escolar. É uma 

vivência única para cada pessoa. Ao dominar a leitura abrimos a possibilidade de adquirir 

conhecimentos, desenvolver raciocínios, alargar a visão de mundo, do outro e de si mesmo, 

participar ativamente da vida social. 

Buscou-se com esse trabalho levantar reflexões acerca das concepções de leitura, 

pontuar questões sobre o encaminhamento pedagógico da mesma, além de discutir 

possibilidades do trabalho docente capazes de permitir o encontro do aluno com atividades de 

leitura que lhe despertem o prazer de ler, instiguem a imaginação e favoreçam a compreensão 

da realidade e da cultura que o circundam como prática. Enfim, espera-se que tenha sido 
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provocado um olhar e um refletir sobre a ação da escola, sobre seu compromisso. Que eles 

abram perspectivas de interação sobre a atividade de ensinar e encaminhem efetivamente ações 

de sucesso na escola, e extra escola oportunizando a nossos alunos construir sentido e produzir 

conhecimento através da leitura. 

Percebemos assim que, a leitura é um mundo cheio de possibilidades, emoções, 

aventuras, surpresas, encantamentos, fantasias e ideias positivas, pois ela permite ao leitor, ou 

ouvinte realizar diversas atividades, imaginar uma sociedade sem preconceitos e desigualdades 

sociais, pensar e agir diferente, assim como se distrair para aliviar o estresse e as tensões do 

cotidiano. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 

1997. 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1985 

FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. 22 ed. 

São Paulo: Cortez, 1988. 

JOUVE, Vicent. A leitura. São Paulo: UNESP, 2002. 

LAJOLO, Marisa. O texto não é pretexto. Leitura em crise na escola: as alternativas do 

professor, São Paulo. 1986. 

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Coleção 

primeiros passos; 74). 

SAMPAIO, M. L. P; MASCARENHAS, R. de O. Projeto BALE: Biblioteca Ambulante e 

Literatura nas Escolas - ação conjunta entre o BNB, o GEPPE e a comunidade pauferrense. 

Pau dos Ferros: UERN, 2007. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler e formando leitores para a vida. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1999. 

 

 



 

 

P
ág

in
a9

5
9
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Josiele de Queiroz Lopes 
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José Igor da Costa 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 
 

Ler é uma tarefa de suma importância para a nossa formação pessoal e social. Através da leitura nos 

tornamos críticos e assim não nos deixaremos influenciar por outras pessoas. O conhecimento adquirido 

por meio da leitura nos permite ser capazes de nos posicionar frente algumas situações e sermos capazes 

de defender nosso próprio ponto de vista não se limitando a um determinado conhecimento. Tendo em 

vista, tais premissas, realizamos nossa oficina com o objetivo geral de despertar o interesse dos alunos 

pela leitura por meio do livro “O Pequeno Príncipe” do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry e 

fazer com que o aluno desperte curiosidade através da obra  mostrando para os alunos ao longo da oficina 

a perda da inocência e da fantasia ao longo dos anos, retratados pelo autor na obra e refletindo sobre o 

essencial da vida mostrando trechos do livro que nos fazem refletir sobre o verdadeiro valor de algo e 

de alguém de uma forma mais aprofundada e não superficial. Para elaboração e concretização da nossa 

oficina nos fundamentamos em alguns autores que nos ajudaram a executar de forma significativa a 

oficina. Para tal nos amparamos em: Candido (2004), Cosson (2011), Cunha (1999), Koudela (2006), 

Reverbel (1979), Villard (1999), Zilberman (2003), dentre outros. Foi possível identificar a carência e 

o desejo de leitura que os alunos tinham nas aulas de língua portuguesa como uma atividade prazerosa 

que era inexistente nas aulas lecionadas. Foi possível verificar também as contribuições que a leitura 

exerceu na formação dos alunos. 

 

Palavras-chave: Oficina. Leitura. Pequeno Príncipe. Alunos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A oficina de leitura tem como principal objetivo incentivar e inserir os alunos no mundo 

da leitura. Tendo em vista que a literatura é uma importante e essencial ferramenta na formação 

do aluno enquanto cidadão. A leitura dispõe de infinitas possibilidades de solucionar problemas 

e encontrar ideias como os personagens fazem. 

Através da literatura a gente pode sentir emoções de total importância, descobrir lugares, 

tempos e formas de agir e de ser, de conhecer aspectos da realidade de uma forma prazerosa, 

abrindo uma nova concepção de mundo. Contar história não é uma tarefa fácil é necessário ter 

conhecimento de como contar a história, saber como se faz, que palavras e sonoridade usar e 

ser conhecedor da realidade do leitor. 

Diante de tais pressupostos apresentados realizamos nossa oficina com o objetivo geral 

de despertar o interesse dos alunos pela leitura por meio do livro “O Pequeno Príncipe” do 
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escritor francês Antoine de Saint-Exupéry e com os objetivos específicos de fazer com que o 

aluno desperte curiosidade através da obra “O Pequeno Príncipe” mostrando para os alunos a 

perda da inocência e da fantasia ao longo dos anos retratados pelo autor na obra e refletindo 

sobre o essencial da vida mostrando trechos do livro que nos fazem refletir sobre o verdadeiro 

valor de algo e de alguém de uma forma mais aprofundada e não superficial. 

Sabemos que a escola tem como papel básico promover a formação do leitor e se faz 

necessário ofertar livros próximos à realidade do aluno, propiciando o habito de ser ler não 

como uma pratica para realizar trabalhos escolares, mas sim apresentar obras literárias como 

um instrumento capaz de trazer respostas, de ser companheiro do leitor. Portanto selecionamos 

a obra do pequeno príncipe por ser um livro de fácil entendimento e está próximo a realidade 

dos leitores. 

Nosso relatório está dividido em quatro partes no qual decorremos sobre o passo a passo 

da oficina realizada. A primeira parte está à justificativa e os objetivos da oficina. A segunda e 

terceira etapa é o percurso histórico da evolução da literatura ao longo dos anos e o seu papel 

de fundamental importância para a formação acadêmica e formação do ser humano enquanto 

cidadão juntamente com a descrição da oficina realizada. A última etapa é os resultados 

alcançados no processo de execução da oficina.  

Para realização da nossa oficina nos fundamentemos em alguns autores que nos 

ajudaram a executar de forma significativa a oficina. Para tal nos amparamos em: Candido 

(2004), Cosson (2011), Cunha (1999), Koudela (2006), Reverbel (1979), Villard (1999), 

Zilberman (2003), dentre outros.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA VIDA DO SER HUMANO 

 

Sabemos que ler é mais do que interpretar palavras, frases e textos. Ler é compreender 

sentidos e inferir significado aquilo que nos é apresentado. A literatura é tão importante e 

imprescindível à vida do ser humano assim como qualquer direito humano. A leitura exerce 

grande influência na vida do ser humano, é uma necessidade básica. Portanto se faz necessário 

propiciar ao aluno o contato com a leitura.  

Segundo Villard (1999), ler é algo essencial não apenas para a formação do aluno, mas 

para a sua formação enquanto cidadão. Ler é mais que realizar uma simples leitura, coisa que 

qualquer pessoa alfabetizada faz. Ler é compreender, atribuir sentido ao que se leu, é construir 

uma concepção de mundo por meio da leitura. Pois, segundo Villard (1999, p. 06):  
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A literatura uma vez que não tem comprometimento com a realidade, mas com 

o real que ela mesma cria – é ficção e, por natureza, da ordem da fantasia. 

Assim fomenta ao leitor a curiosidade e o interesse pela descoberta; permite 

que ele vivencie situações pelas quais jamais passou, alargando seus 

horizontes e tornando-o mais capaz de enfrentar situações novas. Ou seja, ao 

romper com as barreiras da realidade, possibilita ao leitor o acúmulo de 

experiências só vividas imaginariamente, o que o torna mais criativo e mais 

crítico, além de ensiná-lo a reagir a situações desagradáveis e de ajudá-lo a 

resolver seus próprios conflitos.  

 

Como podemos observar na citação acima a literatura ajuda e exerce grande influência 

na formação acadêmica do aluno e na sua formação enquanto cidadão. Ela é um mecanismo 

que rompe as barreiras da vida real e permite o leitor determinados conhecimentos da ficção 

tornando o leitor um ser mais crítico ensinando a lidar com problemas do cotidiano através da 

descoberta da fantasia e das situações que ele jamais passou. Em outras palavras, a literatura 

cria, imagina e permite novos horizontes.  

Candido (2004), a literatura é essencial à vida do ser humano assim como saúde, o 

direito à vida e demais direitos, pois a literatura é uma necessidade profunda do ser humano. 

Sem a literatura não existe equilíbrio social. O ser humano precisa de literatura como um direito 

indispensável de humanização tendo em vista que a literatura fornece infinitas possibilidades 

de vivermos em constante diálogo com os nossos conflitos internos.  

Desta forma se faz necessário incluir metodologias eficazes capazes de inserir a 

literatura na formação acadêmica dos alunos contribuindo assim para sua formação enquanto 

cidadão. Tendo em mente que a literatura está ligada a um papel complexo da sua natureza, que 

explica até o papel contraditório humanizador presente na vida do cidadão.  

Segundo Regina Zilberman (2003), as primeiras escritas para as crianças foram 

produzidas no final e durante o século XVII. Antes disso, as crianças não tinham o direito à 

literatura, não se escrevia para elas porque não existia a fase das crianças. Não existia a 

diferença entre o adulto e a criança e as suas características próprias. A criança acompanhava a 

vida social do adulto assim como a sua literatura. Regina Zilberman (2003, p. 16) vem dizer 

que:  

 

Foram as modificações acontecidas na idade moderna e solidificadas no 

século XVIII que propiciaram a ascensão de modalidades culturais como a 

escola com sua organização atual e o gênero literário dirigido ao jovem. Com 

a decadência do feudalismo, desagregam-se os lados de parentesco que 

respaldavam este sistema, baseado na centralização de um grupo de indivíduos 

ligados por elos de sangue, favores, dívidas ou compadrio, sob a égide de um 

senhor de terras de origem aristocrática.  
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Foi a partir do século XVIII que a criança começou a receber uma educação especial, 

que as diferiam dos mais velhos. Mas com a distinção de dois tipos de crianças com acesso a 

literaturas diferentes. Cunha (1999) vem distinguir os dois tipos de crianças. Um tipo de criança 

que era da nobreza orientada por preceptores e que realizavam a leitura de grandes clássicos e 

outro tipo de criança, que não tinha privilegio e ouviam apenas as histórias de cavalarias, de 

aventuras, mitos, lendas etc. Com as modificações ocorridos na idade moderna desagregaram 

se os dois lados dos grupos do sistema e assim a escola passou a ser a responsável pela ascensão 

dos gêneros literários direcionados aos jovens, retirando o aluno da família e inserindo em uma 

coletividade de novas experiências.  

Cosson (2011) alerta que ler é a expressão mais visível da resistência ao método de 

letramento literário. Ler implica em trocar sentidos, compartilhar visões de mundo diferentes 

entre leitores compreendendo a leitura como infinitas vozes e nunca um monólogo. Diante de 

tal importância da literatura decidimos realizar a nossa pesquisa de modo a contribuir de forma 

significativa para o ensino e formação acadêmica e humanizadora do indivíduo descritos no 

próximo tópico no qual aborda a metodologia adotada e a efetivação da oficina realizada.  

 

2.1 Oficina de leitura: O pequeno príncipe  

 

Com base nos objetivos estabelecidos, esta oficina é de cunho qualitativo, pois verifica 

dados que não podem ser mensurados numericamente que de acordo com Flick (2009) a 

observação qualitativa envolve uma série de fatores exploratórios, é uma pesquisa nomeada 

como sendo um conjunto de técnicas interpretativas, que se tornam visíveis através de 

ferramentas como notas de campo, observações, entrevistas, questionários, conversas, 

fotografias, gravações e anotações pessoais tal como a gente fez na execução da oficina. 

Para realização desta oficina elaboramos um levantamento de dados através das 

observações realizadas por meio da aplicação da oficina de leitura da obra “O pequeno 

príncipe”, que teve como público alvo os alunos da rede básica do município de Água Nova. 

Os sujeitos da nossa foram 15 (quinze) alunos do ensino fundamental I, da Escola Municipal 

Manoel Raimundo, turno vespertino do município de Água Nova e a professora formadora de 

língua portuguesa da referida escola. Para uma melhor organização da nossa oficina criamos a 

seguinte codificação dos sujeitos envolvidos na oficina: 
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Quadro 1 – Classificação dos sujeitos  
 

MO MINISTRANTES DA OFICINA 

AO ALUNOS DA OFICINA 

PFLP PROFESSORA COLABORADORA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Fonte: Elaboração nossa 

 

Realizamos a nossa oficina onde inicialmente apresentamos o livro “O Pequeno 

Príncipe” que tem como título original “Le Petit Prince” do aviador e escritor francês Antoine 

de Saint-Exupéry. O livro começa contando sobre uma lembrança do autor do livro, que é o 

narrador e o personagem aviador. Conta à história que o aviador quando tinha seis anos 

desenhou um elefante engolido por uma jiboia, e perguntou as pessoas grandes se seu desenho 

dava medo, onde os mesmos riam e perguntavam por que um chapéu medo. Então, para mostrar 

que o desenho não era um chapéu ele resolveu desenhar uma jiboia por dentro, e as pessoas 

grandes lhe desencorajaram pedindo ao aviador que ele seguisse outra carreira. 

Por causa das decepções que teve com os seus desenhos, ele seguiu outra carreira tal 

como as pessoas tinham sugerido e quando cresceu acabou sendo piloto de avião. Um certo dia, 

ocorreu um problema com seu avião e o aviador acabou caindo no deserto do Saara. Na primeira 

noite, percebeu que estava só e teve que dormir ali mesmo onde estava. Logo pela manhã foi 

acordado por uma voz que não reconhecia pedindo para ele desenhar um carneiro. Assustado 

com aquele mistério da existência daquele pequeno garoto o aviador disse que não sabia 

desenhar um carneiro. Mas o garoto insistiu até o aviador realizar o desenho ideal do carneiro 

almejado e assim o aviador conheceu o pequeno príncipe.  

Depois de narrar alguns aspectos da obra realizemos um percurso histórico do livro 

analisando alguns aspectos da obra com a finalidade de acendermos caminhos para a 

concretização da leitura da obra que posteriormente ia realizada pelos alunos. Depois 

indaguemos sobre algumas questões como: se eles já ouviram falar sobre a obra “O Pequeno 

Príncipe”, se eles gostam de literatura e a partir dessas indagações e interação dos educandos 

fomos despertando nos alunos o interesse pela leitura da obra.  

Posteriormente apresentamos a importância da obra para a literatura como sendo uma 

famosa e importante obra do aviador e escrito francês Antoine de Saint-Exupéry publicada no 

ano de 1943 e que consta com várias traduções em diferentes línguas. A seguir apresentamos 

alguns slides mostrando de modo geral uma análise da obra “O pequeno príncipe” sob alguns 

pontos como: resumo da obra, narrador; principais personagens; linguagem da obra, etc. Em 

seguida e a pedido da professora de Língua Portuguesa incluímos de forma ativa os alunos da 

nossa oficina com a proposta dos mesmos lerem e recontassem a história apresentada. 
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Perguntamos aos alunos qual deles se interessaram e gostaram dos aspectos da obra 

apresentados e com base nas respostas deles dividimos a turma em três grupos e solicitemos 

que eles recontassem a obra a partir da leitura realizada deixando a metodologia a ser utilizada 

a critério dos mesmos. 

Apresentamos um pouco da obra no qual teve uma grande participação dos alunos por 

meio das indagações do que aconteceriam depois dos aspectos contados e foi possível constatar 

o interesse dos alunos a realizar a leitura da obra. Lembramos que se fez necessário elaborar 

uma proposta metodológica para trabalhar essa obra de modo que aproximasse e prendesse a 

atenção do aluno como sugestão da professora colaboradora que recomendou a aplicação ativa 

dos alunos em uma oficina continuada de leitura do livro do pequeno príncipe. 

Dividimos os grupos para concretização da oficina. Um dos grupos usou como 

metodologia de reconto uma dramatização da obra lida e o segundo e terceiro grupo recontou a 

obra através da exposição de vários desenhos realizados pelos membros do grupo. Através dos 

recontos realizados pelos alunos percebemos o quanto admirável se revela o ato de ler e 

perceber a importância do entendimento da leitura por meio das atividades realizadas por eles. 

Oportunizamos aos alunos a leitura do livro do pequeno príncipe e por meio da proposta de 

reconto verificamos a constituição do significado a partir do que eles leram trabalhando a 

literatura de forma harmônica. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Sabemos que ler é mais do que interpretar palavras, ler é uma tarefa de suma importância 

para a nossa formação pessoal, social e cidadão. Através da leitura nos tornamos críticos e assim 

não nos deixaremos influenciar por outras pessoas. O conhecimento adquirido por meio da 

leitura nos permite ser capazes de nos posicionar frente algumas situações e sermos capazes de 

defender nosso próprio ponto de vista não se limitando a um determinado conhecimento. 

Essa oficina nos proporcionou aproximar os alunos ao mundo da leitura e despertar o 

interesse dos mesmos na leitura a ser realizada da obra selecionada “O pequeno príncipe”. 

Podemos afirmar, no entanto que os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados 

satisfatoriamente tal como podemos verificar nos anexos do trabalho no qual mostra a 

participação e satisfação dos alunos realizando a nossa proposta de recontar a história 

apresentada.  

Através da oficina exploramos e demos a oportunidades aos alunos para expandir este 

universo de leitura por meio de uma experiência pedagógica do qual eles utilizaram 
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metodologias e instrumentos para criar e atribuir significado ao seu próprio conhecimento de 

forma bem didática e interativa compreendendo a leitura como sendo um fenômeno cultural 

que expressa conteúdos por meio das palavras, da imaginação, do teatro, por meio de desenhos 

e destacando o papel do professor como intermediador do conhecimento e da pratica de leitura 

em sala de aula. 

Na oficina podemos conferir a carência e o desejo de leitura que os alunos têm nas aulas 

de língua portuguesa como uma atividade prazerosa que era inexistente nas aulas lecionadas. 

Foi possível acompanhar e ver as contribuições que a leitura exerceu na formação dos alunos. 

Os mesmos relataram que não tinham o hábito de ler obras (só liam textos do livro didático) e 

relataram ainda que gostaram da oficina e da proposta de contar a história compartilhando assim 

da experiência de trocar conhecimentos e aspectos literários da obra lida com a interação da 

turma.  

Destacamos ainda que a aplicação da oficina de leitura sugerida aportou grandes 

contribuições na nossa formação enquanto graduandos e futuros professores de língua 

portuguesa. Uma vez que foi possível colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso e da disciplina de leitura e verificar na prática a importância que a leitura 

exerce na nossa formação acadêmica e cidadã.  
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RESUMO 

 
Como sabemos, a prática da leitura desempenha um papel essencial na aquisição de conhecimentos, seja 

no aprendizado da língua materna ou em outras línguas. A leitura tem como, uma de suas finalidades, 

exercer um importante papel no desenvolvimento pessoal e intelectual do aluno; além de ser uma 

eficiente forma de adquirir informações e ampliar os conhecimentos. Este trabalho, tem como objetivo 

compreender a relevância da prática da leitura e escrita dos alunos, através de diversos textos que 

permeiam o universo escolar. Utilizamos como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica 

de autores que tratam sobre a temática leitura através de estratégias mediadas pelo professor, para tanto 

foi realizada uma observação em uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

municipal na cidade de Pau dos Ferros/RN, em que o foco principal foram as produções textuais 

realizadas pelos alunos da referida turma no contexto da sala de aula. Este estudo, também, nos 

proporcionou compreender a importância da contribuição dos diversos gêneros textuais através das 

estratégias de leitura para o processo de ensino aprendizagem dos educandos. Dessa forma, 

evidenciamos que é preciso incentivar os alunos a compreender os diferentes gêneros textuais com os 

quais se defrontam. Portanto, cabe ao professor desenvolver estratégias, bem como selecionar materiais 

de leitura para que os alunos possam interagir significativamente com os textos, proporcionando o 

conhecimento do mundo. 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Prática. Alunos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para que o professor possa formar leitores competentes, os alunos precisam ter interesse 

em compreender o conteúdo mediado. O trabalho com leitura tem como uma de suas finalidades 

a formação de leitores e, consequentemente, a formação de escritores, tendo em vista que a 

possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem nas diversas estratégias no processo 

de leitura, visto que, esta atividade contribui para o processo da escrita. A prática de leitura e 

escrita dos diversos textos possibilita a formação de leitores; para isso, é necessário que a leitura 

tenha sentido para a aprendizagem dos educandos. 

Este estudo, tem como finalidade principal, refletir sobre a prática da leitura e escrita 

dos alunos de uma turma de 5º ano, através das produções que foram desenvolvidas na vivência 

escolar, e sua contribuição na formação do leitor. Sendo a leitura, no contexto da sala de aula, 
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entendida como um fator de compreensão e interpretação a partir das estratégias medidas pelo 

professor. 

O texto está organizado em três partes. Na primeira, procuramos entender de forma 

sucinta a relevância da formação de leitores, através da leitura de diferentes textos. No segundo 

momento nos atentamos para compreender os relatos de experiências dos alunos mediantes suas 

produções apresentadas no decorrer do contexto da sala de aula. E por fim, tecemos nossas 

considerações finais. 

 

2 OBJETIVO 

 

Compreender a relevância da prática da leitura e escrita dos alunos através de diversos 

textos que permeiam o universo escolar. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Sabemos da importância em perceber a sala de aula como um espaço que possa 

promover o domínio de conhecimentos e atitudes essenciais envolvidos nos diferentes usos 

sociais da leitura e da escrita. Sendo assim, é preciso que o professor incentive os alunos, a ler 

vários gêneros, principalmente os que sejam adequados para sua faixa etária. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Primeiro selecionamos o suporte 

teórico conveniente para nossos objetivos, em seguida, o analisamos junto das proposições 

pensadas para essa pesquisa. Com o intuito de almejar os objetivos da pesquisa nos baseamos 

em: Freire (1987), Oliveira; Castro (2008), Baldi (2009), bem como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs, entre outros, os quais nos guiam a entender a importância da leitura e da 

escrita nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Este trabalho foi desenvolvido na turma do 5º ano “A” da Escola Municipal São 

Benedito, localizada na zona urbana da cidade de Pau dos Ferros - RN. As atividades foram 

desenvolvidas pelos alunos da referida turma, através da mediação da professora que ministrou 

os conteúdos direcionados a leitura de diversos gêneros textuais mais especificamente o gênero 

textual “jornal”, o qual chamou atenção dos alunos para as produções. Ler é uma atividade de 

maior significado do que se pensa, já que imaginação, interesse, curiosidade, observação e 

estímulo são condições básicas para que as palavras sejam lidas com um propósito maior do 

que o de decifrar códigos, unir letras para saber os significados que elas produzem ou os sons 

que emitem juntas. 
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A leitura enriquece o vocabulário dos alunos e proporciona o desenvolvimento de 

habilidades de compreensão de textos escritos e de estabelecimentos entre os fatos. É necessário 

que o professor trabalhe diferentes tipos de gêneros tais como: jornais, revistas, textos 

informativos entre outros. Para isso, é preciso que a escola possua recursos disponíveis para os 

alunos manusearem. De acordo com Solé (1998, p. 91) “[...] para que uma tarefa de leitura seja 

iniciada o aprendiz precisa ser motivado. É fundamental que este encontre sentido no que deve 

fazer. O aprendiz-leitor deve saber o que tem a fazer e ainda sentir-se capaz de fazê-lo”.  Para 

isso, cabe ao professor oferecer condições de contato com os mais variados textos, levando em 

consideração a leitura de mundo dos educandos. Conforme Freire (1987, p. 32), “[...] a leitura 

da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-

lo” ou de reescrevê-lo”, quer dizer de transformá-lo através de nossa prática consciente”. 

Vale ressaltar que a leitura deve fazer parte da sala de aula e que a narrativa dos textos 

são acontecimentos existentes nas histórias lidas e vivenciadas pelos alunos. Portanto, é 

necessário, que os professores das séries iniciais possam entender o contexto que seus alunos 

estão inseridos, pois a capacidade de expressão oral contribui para comunicar-se, relatar suas 

vivências e expressar desejos, vontades, sentimentos, nas diversas situações de interação 

presentes no seu cotidiano. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como citado anteriormente, o trabalho com leitura tem como relevância a formação de 

leitores competentes e, consequentemente, a formação de escritores, tendo em vista que a 

possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na produção de leitura, visto que esta 

colabora para o processo da escrita. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNs, Brasil (2000), a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos e do seu conhecimento sobre o 

assunto.  Para que o professor possa formar leitores, os alunos precisam ter interesse de 

compreender o conteúdo mediado que façam relação entre os diversos textos que são 

trabalhados no cotidiano escolar. A prática de leitura e escrita dos diversos gêneros textuais, 

contribui para a formação de leitores, para isso, é necessário que a leitura esboce sentido para 

a formação dos educandos em questão. 

Para aprender a ler é preciso que o aluno interaja com uma diversidade de textos escritos, 

para aprimorar seus conhecimentos através do incentivo do professor no decorrer das atividades 

ministradas no cotidiano da sala de aula. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais - 
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PCNs, Brasil (2000, p. 57) “uma prática constante de leitura na escola pressupõe o trabalho 

com a diversidade de objetivos, modalidades e textos que caracterizam as práticas de leitura de 

fato”. É necessário, então, que o professor procure compreender o que o aluno escreveu o que 

há por trás dos diferentes sentidos atribuídos as produções de textos que são mediadas no 

decorrer das aulas. Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, Brasil 

(2000, p. 58) “para tornar os alunos bons leitores – para desenvolver, muito mais do que a 

capacidade de ler, o gosto e o compromisso com a leitura, a escola terá de mobilizá-los 

internamente”. 

Para que a leitura se torne algo interessante para o aluno, o professor não deve 

determinar o que ler, mas oportunizar aos alunos uma diversidade de leituras, respeitando o 

nível de aprendizagem de cada um. Consequentemente, quanto maior a diversidade e 

possibilidades maiores serão as condições de desenvolver o pensamento, visto que, a leitura na 

escola oportunizará diferentes pontos de vista. 

Segundo Baldi (2009, p. 8): 

 

Alimentar a imaginação de nossos alunos, compartilhar leituras com eles e 

oferecer-lhes experiências de fruição para que descubram os encantos da 

literatura como uma forma de arte que possibilite conhecerem melhor a si 

mesmo, ao o mundo e aos que cercam, para que se tornem pessoas mais 

sensíveis, mais críticas, mais criativos. 
 

A escola tem por responsabilidade oferecer aos educandos condições para que tenham 

acesso ao conhecimento da leitura como função social. Nessa etapa da educação básica, próprio 

da vida escolar dos educandos, a leitura abrange um lugar relevante, já que ensinar os alunos a 

ler é de grande relevância para o desenvolvimento da capacidade de aprender e estabelece 

competências para a formação do aluno. Para Souza; Correia; Vinhal (2011, p. 148),  

 

A escola se caracteriza como um ambiente profícuo à formação de leitores e 

para tanto é preciso aprofundar as discussões sobre o trabalho com leitura no 

ambiente escolar, propondo o desenvolvimento de práticas que possibilitem o 

compartilhamento de diversos gêneros que auxiliem na compreensão do texto 

e na formação de um leitor autônomo não apenas na sala de aula, mas também 

fora dela.  

 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico tanto do professor como da escola deve ser estar 

direcionado, e em conjunto, proporcionando ao estudante, um espaço de interação com o mundo 

da leitura, para então contribuir de forma tácita com a formação de leitores críticos e autônomos.  
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Ainda segundo Souza; Correia; Vinhal (2011, p. 154) “toda leitura é importante para o 

indivíduo, se estiver de acordo com sua necessidade no momento de escolha do que irá ler e se 

ele, enquanto leitor, souber quando e como utilizar os diferentes portadores de texto que 

estiverem ao seu alcance”. Desta forma, mesmo antes de aprender a ler e escrever, o aluno entra 

em contato com os mais diferentes tipos de textos, gêneros, dentro e fora da escola, ou seja, nas 

ruas e nos diversos lugares a leitura está presente no cotidiano das pessoas. 

Proporcionar a prática da leitura no cotidiano da sala de aula requer condições 

favoráveis, bem como, o esforço do professor em possibilitar atividades que proporcionem a 

formação de alunos leitores. Conforme Oliveira e Castro (2008, p. 21) “leitura e escrita andam 

juntas, estão sempre relacionadas, embora as competências relativas a cada uma delas devam 

ser ensinadas em momentos próprios”. Desse modo, qualquer que seja a estratégia de ensino, o 

professor tem como finalidade incentivar o aluno para que ele leia com fluência, para que estes 

sejam leitores e escritores competentes.  

 

5 LEITURA E ESCRITA: A PRÁTICA VIVENCIADA EM UMA TURMA DO 5º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A leitura deve fazer parte da sala de aula através dos diversos gêneros, que são 

direcionados pelo professor com o intuito de mediar o processo de aprendizagem dos 

educandos. Conforme a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, Brasil (2017) “durante a 

leitura as habilidades operam de forma articulada. Dado o desenvolvimento de uma autonomia 

de leitura em forma de fluência e progressão”. Para Solé (1998), um dos objetivos mais 

importante das escolas é fazer com que os educandos aprendam a ler corretamente.  

Partindo desse pressuposto, podemos perceber a importância da prática da leitura e 

escrita no contexto da sala de aula da turma do 5º ano “A”, localizado na Escola Municipal São 

Benedito, em virtude da comemoração da semana do município, a escola abordou no currículo 

a temática relacionada a Finecap1 e Vitrine Cultural2, a qual ocorreu entre os dias três e sete do 

mês de setembro do ano 2019, período no qual a escola esteve de recesso de suas atividades 

pedagógicas. Conforme mediação do suporte pedagógico, cabe aos professores adequarem as 

atividades as suas turmas.  

                                                             
1 Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar - FINECAP 
2 Vitrine Cultural evento que antecede a Finecap e é realizada em comemoração ao aniversário de emancipação 

política de Pau dos Ferros. 
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Assim, diante desse contexto, a professora da referida turma trabalhou a temática 

enfocando um dos gêneros textuais pertinentes as atividades que foram desenvolvidas. A 

mesma enfocou o “Jornal”, como sendo adequado para temática trabalhada. Primeiro explicou 

aos alunos a importância do gênero “jornal”, abordando que era um meio de comunicação que 

tinham várias páginas, com seções e notícias específicas. Acrescentando que os alunos iriam 

produzir um jornal de acordo com o que visualizassem no decorrer do evento; em seguida, 

direcionou o trabalho em forma de pesquisa, a seguir: pediu para que os alunos, formassem 

grupos de quatro componentes, durante o evento da cidade, já que todos iriam participar da 

vitrine em virtude da apresentação cultural da escola no referido evento. O trabalho partiu da 

observação realizada pelos alunos durante os dias que ocorreu o evento que cada um 

observassem o que estava exposto como por exemplo: praça de alimentação; achados e 

perdidos; parques; bandas entre outros. Vale ressaltar que os alunos não usaram materiais para 

anotações no decorrer da observação, pois a professora pediu para fazer apenas a observação, 

quando retornassem as aulas dariam continuidade socializando com todos. 

Ao retornarem as aulas, a professora pediu para que os grupos  produzissem seus textos 

de acordo com a observação que fizeram, cada grupo criou um texto com temáticas 

diferenciadas em forma de página de jornal, conforme foi estudado esse gênero, em seguida os 

grupos apresentaram para todos  que estavam na sala de aula, e ainda fizeram a exposição nos 

corredores da escola,  como vemos cartazes informativos sobre a temática “FINECAP”, os 

alunos estavam em grupo apresentando suas produções para a supervisora da escola, que ouvia 

com atenção, em seguida fazia questionamentos, relacionados ao conteúdo abordado, 

parabenizando a todos pela trabalho e dedicação. A seguir a exposição das suas produções nos 

corredores da escola conforme mostra as figuras:  

 

Figuras 01, 02 e 03: Apresentação dos alunos e professora para a supervisora da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras 2019. 
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A figura 01 mostra a professora explicando junto com os alunos para a supervisora a 

temática abordada, elencando a importância de vários temas que foram escritos pelo grupo no 

decorrer da observação. 

Os textos expostos nas figuras 02 e 03, tratam sobre diversos temas tais como: praça da 

alimentação, lista de alguns parques; cantores entre outros, segundo descrição dos alunos na 

praça de alimentação tinham bebidas, comidas deliciosas, refrigerantes entre outras. Ainda 

observaram que muitas pessoas antes de irem aos parques de diversão, ou quando estavam de 

volta sempre passavam na praça de alimentação e assim sucessivamente. 

 

Figuras 04 e 05: Relato sobre a Área vip e Diversão nos parques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Acervo das autoras 2019. 

 

Esse texto foi escrito sobre o espaço da área vip, segundo o relato dos alunos, esse foi 

um espaço criado “para pessoas ricas”, “para ter mais qualidade da visão”, ou seja, entende-se 

pela compreensão dessa aluna, que esse espaço é destinado para uma minoria de pessoas, 

ocorrendo a segregação social. 

O registro da figura 04 trata sobre os parques de diversão, a aluna faz sua produção 

baseada em uma entrevista sobre os parques de diversão, elencando passo a passo os tipos de 

parques tais como: surf; barca; carrossel, carrinhos de bate-bate entre outros e ainda as diversas 

brincadeiras existentes para a diversão. 
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Figuras 06 e 07: Relato sobre achados e perdidos e os Estandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo das autoras 2019. 

 

Observamos a criatividade dos alunos ao escrever a informação, alertando as pessoas 

sobre os cuidados que deveriam ter nesse espaço social. No que diz respeito a perca de objetos, 

alertando que deveriam se direcionar para um determinado espaço e fazer o registro de 

ocorrência. 

O texto da figura 06 aborda sobre os estandes que são expostos no decorrer da vitrine 

cultural, foram observadas nesses espaços, plantas medicinais, artesanatos os quais foram 

citados os que eram confeccionados por materiais recicláveis, que chamou atenção do grupo 

por ter sido confeccionado a igreja, a prefeitura entre outros monumentos de forma artesanal. 

Ademais, foram produzidos vários outros tipos de texto, enfocando várias temáticas 

abordadas dentre eles, folha policial, vitrine cultural, a qual é destinada para a apresentação das 

escolas, visto que cada escola tem um tema a ser apresentado. A escola apresentou Vinicius de 

Moraes, poeta da geração modernista, com relevância na poesia amorosa, visto que tudo em 

Vinicius extravasa poesia. O tema alusivo foi cantado e dançado pelos educandos da referida 

escola, declamando poemas e coreografias das composições infantis do poeta, musicadas por 

diversos intérpretes.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concebemos que o trabalho pedagógico, tanto do professor, quanto da equipe 

pedagógica, deve ser direcionado em conjunto, possibilitando um espaço de interação com o 
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mundo da leitura. Formando leitores críticos e autônomos, para isso, o professor deve incentivar 

os alunos o gosto pela leitura e escrita, no espaço do âmbito escolar. Assim, por meio das 

estratégias e compreensão das leituras, mediadas pela professora, os alunos conseguirão fazer 

suas produções e serão capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes. 

Percebemos no decorrer da nossa investigação, a importância da leitura e escrita para os 

alunos no decorrer da formação dos alunos; é importante ressaltar o papel do professor em 

colaborar com os alunos na construção do conhecimento, haja vista sua função de facilitador. 

Este estudo teve como intuito socializar as produções dos alunos, enfatizar o vínculo de respeito 

com os colegas e principalmente o gosto pela leitura e escrita, pois, em face da nossa pesquisa, 

a professora responsável pelas atividades expostas relatou que foi uma aula de grande 

relevância, pois além dos alunos irem para festa para se divertirem, adquiriram conhecimentos 

para serem discutidos no espaço da sala de aula, ou seja, tiveram seu momento de diversão e 

também de aprendizagem. 

Esse estudo mostrou, também, que a leitura e escrita é fundamental para a formação de 

leitores nos anos iniciais do ensino fundamental, que são necessárias estratégias de leitura para 

que os alunos se sintam motivados a buscar novos conhecimentos através dos textos que são 

mediados pelo professor no cotidiano da sala de aula, o qual possa possibilitar uma maior 

interação social com todos que estão no seu entorno.  
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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo apresentar experiências vivenciadas no decorrer do projeto literário 

“Descobrindo as palavras com o batalhão das letras de Mário Quintana”. O projeto foi desenvolvido em 

duas turmas da Educação Infantil pertencentes à uma escola da rede privada de ensino do município de 

Luís Gomes – RN, no período de maio a dezembro de 2018. Buscou-se despertar nas crianças o gosto 

pela linguagem poética, conduzindo o pequeno leitor a mergulhar no mundo imaginário ao brincar com 

as palavras na narrativa de Mário Quintana. As discussões foram fundamentadas em autores como 

Abramovich (1997) e Pinheiro (2000) que discorrem acerca do trabalho com poesia em sala de aula. 

Para mais, Villardi (1997) foi importante no que tange à relevância de implementação de projetos 

literários para a constituição de novos leitores. Por meio do referido projeto tornou-se possível 

identificar que o uso da poesia em sala de aula possibilita aos educandos expressar suas emoções e 

desejos, à medida em que são incentivados a inventar e reinventar a linguagem poética. 

 

Palavras-chave: Projeto literário. Poesia. Educação Infantil. Mário Quintana. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objetivo apresentar experiências vivenciadas no decorrer do 

projeto literário “Descobrindo as palavras com o batalhão das letras de Mário Quintana”, que 

tinha como meta despertar nas crianças o gosto pela linguagem poética, possibilitando-as 

mergulhar no mundo imaginário ao brincar com as palavras na obra de Mário Quintana. 

Com base em tal objetivo, realizou-se uma pesquisa de campo com caráter participante, 

tendo em vista que “Este tipo de pesquisa caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do 

pesquisador com as pessoas investigadas (SILVEIRA; CÓRDOVA, p. 40). Diante disso, os 

dados foram construídos a partir das observações e notas de campo. 

Para fundamentar as discussões que dialogam acerca da poesia direcionado ao público 

infantil, nos debruçamos em Villardi (1997), Abramovich (1997), Spodek e Saracho (1998), 

que tecem reflexões sobre a importância da linguagem poética no percurso educativo da criança. 

Ademais, também recorremos à Base Nacional Comum Curricular (BNNC), que se configura 
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como documento norteador da Educação Infantil, ao apresentar orientações e sugestões de 

práticas pedagógicas a serem implementadas nesta fase escolar visando assegurar os direitos de 

aprendizagens direcionados à formação humana e cidadã do ser. 

O desenvolvimento do projeto sucedeu-se em duas turmas da Educação Infantil de uma 

escola da rede privada de ensino do município de Luís Gomes – RN, no período de maio a 

dezembro de 2018. Sua constituição motivou-se pela necessidade de despertar o interesse pela 

linguagem poética desde a Educação Infantil, tendo em vista que tal gênero se refere a uma 

leitura leve e prazerosa, repleta de sentimentos, emoções, sensibilidade e criatividade. 

Diante disso, o projeto foi construído de modo a promover o contato com a linguagem 

poética a partir de momentos prazerosos e fascinante, tendo em vista que a poesia para crianças 

já carrega consigo a formação do imaginário. 

Por fim, os dados construídos apontam para a necessidade de se trabalhar com texto 

poético desde os primeiros anos escolares da criança, pois a experiência poética proporciona ao 

pequeno leitor vivenciar momentos mágicos e prazerosos, ao abordar e dialogar com temáticas 

próprias da infância, proporcionando o brincar com a linguagem que se faz poesia.  

 

2 POESIAS PARA CRIANÇAS 

  

O aprendizado na primeira infância se constitui como o alicerce inicial da vida estudantil 

dos educandos, como também uma das mais relevantes fases para a constituição global do 

sujeito. Pois, como enfatizado pela Base Nacional Comum curricular (BNCC), as 

aprendizagens desenvolvidas nesta fase escolar englobam comportamentos, habilidades e 

conhecimentos, como também experiências que suscitam o aprendizado e evolução dos 

distintos campos epistemológicos, detendo como suporte as interações e o brincar. 

Isso nos leva a discussão acerca de um dos campos de experiências enfatizados pela 

BNCC, o da escuta, fala, pensamento e imaginação. Tal campo é o responsável por possibilitar 

que a criança se familiarize com variados gêneros textuais como fábulas, contos, cordéis, 

poemas, histórias, nas quais “[...] Propostas pelo educador, mediador entre os textos e as 

crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e 

da ampliação do conhecimento de mundo [...]” (BRASIL, 2017, p. 40). 

Dessarte, fica evidente que parte do trabalho a ser desenvolvida na Educação Infantil 

corresponde a possibilitar contato da criança com essa multiplicidade textual para que possa 

gradativamente interagir com o universo da leitura e da escrita. Assim, equivale dizer que essa 
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convivência com as variadas formas de linguagem é vista como um direito de aprendizagem 

que necessita ser assegurado às crianças desde o seu ingresso no ambiente escolar.  

No caso da poesia para crianças, gênero aludido neste trabalho, refere-se a um 

importante elemento na formação leitora, ao proporcionar momentos de humor, brincadeira, 

divertimento. No pensamento de Abramovich (1997), a poesia direcionada ao público infantil 

necessita ser antes de tudo boa, bela, movente, cutucante, nova, surpreendente, bem escrita, 

capaz de mexer com as emoções, com a sensações, com os poros, mostrando-os algo de 

especial. 

Frente a isso, percebe-se que a autora acredita que a poesia dirigida ao público em pauta 

compete a um gênero literário que se correlaciona estreitamente como as sensações, emoções, 

angústias, medos e sentimentos infantil, pois se encontra permeada de elementos poéticos, que 

seduz o público mirim, através do humor, rimas, sonoridade, aliterações, trocadilhos e leveza. 

Nesta linha de pensamento, Spodek e Saracho (1998, p. 252) complementam que as 

crianças gostam de ouvir poesia, pois ela combina o fluxo rítmico das palavras com o interesse 

pelos sons. Assim, nota-se que a experiência poética possibilita a criança desfrutar novos 

horizontes, onde a magia oriunda das belezas poéticas conduz o pequeno leitor a se deliciar 

com diferentes sensações que a poesia propõe. 

 

3 PROJEOS LITERÁRIOS EM SALA DE AULA 

 

As relações das crianças como o universo literário inicia-se desde seus primeiros 

contatos com o mundo, através dos laços familiares. Como respaldado por Abramovich (1997), 

o primeiro contato com o texto ocorre oralmente, por intermédio da voz materna ou paterna, 

sejam contos de fadas, histórias imaginadas, poemas ou até mesmo passagens bíblicas, que são 

relatados cotidianamente nas relações parentais.  

Assim, fica evidente que ao ingressar na escola a criança já traz consigo uma bagagem 

literária. No entanto, será o ambiente educativo o responsável por ampliar e sistematizar a 

literalidade dos textos. Com isso, salientamos que o professor é o responsável pela mediação 

dos textos, pois “parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar 

e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que 

promovam o desenvolvimento pleno das crianças” (BRASIL, 2017, p. 37). 

Nessa perspectiva, para direcionar e alicerçar a prática educativa é necessário que o 

docente trace estratégias em sala de aula. Compreende-se como estratégias todos os subsídios 

utilizados para alcançar determinados objetivos, ou seja, são meios que possam favorecer o 
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desenvolvimento de habilidades e construção de saberes, a fim de tornar o aprendizado lúdico, 

atrativo para criança, de modo que chame sua atenção, lhe instigando pela curiosidade. 

Nesse sentido, entendemos os projetos como sendo uma estratégia de grande auxílio, 

uma vez que, permite um trabalho mais detalhado com a leitura, na ótica de Villardi (1997, p. 

41)  

 

[...] os projetos devem estar estruturados em três etapas: ‘atividades 

preliminares’, ‘atividades com o texto’, e ‘atividades complementares’, cada 

uma delas com os objetivos específicos definidos, de modo a levar o aluno a 

uma leitura global e múltipla, descobrindo o prazer de ler. 

 

Seguindo esta linha de raciocínio, fica nítido que desencadear projetos em sala de aula 

permite ao professor um trabalho mais significativo, quebrando o tradicionalismo, 

essencialmente por dispor de recursos recreativos concretos que são adotados pelo docente, 

onde por meio destes, o educando sente-se atraído pelo novo, motivado a explorar o texto de 

forma mais completa, gerando assim, uma maior participação da turma para com as atividades 

propostas.  

 

4 DESCOBRINDO AS PALAVRAS COM O BATALHÃO DAS LETRAS DE MÁRIO 

QUINTANA 

 

A obra escolhida para a construção do mencionado projeto (“Batalhão das letras” do 

escritor e poeta Mário Quintana) é direcionando ao público infantil, convertendo-se em um livro 

cativante que instiga o pequeno leitor a conhecer o abecedário ao mesmo tempo em que 

favorece a arquitetação do gosto pela linguagem poética. 

Organizado em vinte e oito estrofes, o livro de Quintana enfatiza o alfabeto de maneira 

leve e inovadora ao brincar com o universo das letras e das palavras, utilizando-se de estratégias 

direcionadas às crianças, pois a cada nova letra explanada o autor apresenta elementos 

significantes que dialogam com a infância. Assim, percebe-se a preocupação de Quintana em 

convergir o gosto pela leitura através de sua poesia. 

No referido projeto, traçou-se um plano de intervenções pedagógicas para sistematizar 

as ações a serem desenvolvidas. Teve-se por intuito agir no aguçar da curiosidade e do 

imaginário das crianças, através de recursos como caixa surpresa, cartas encantadas, passaporte 

poético, sacola do batalhão, livro gigante, entre outros elementos vitais para o desdobramento 

do mesmo.  
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Para efeito de ilustração de algumas das ações, segue, logo abaixo, alguns momentos do 

projeto desenvolvido.  

 

 

 

         

 

 

As figuras apresentadas revelam alguns dos aspectos já discutidos sobre a promoção do 

contato com a linguagem poética, buscando possibilitar a construção do gosto pela leitura. 

Nessa perspectiva, Villardi (1997) aponta que se torna essencial gerar um pensamento positivo 

do educando diante do trabalho que será desenvolvido. Logo, as atividades precisam assumir 

um caráter lúdico, que envolvam a turma completa.  

É neste pensamento de se aflorar a criatividade da criança que as turmas dos níveis III 

e IV assumiram o papel de soldadinho do batalhão, potencializando a imaginação ao debruçar-

se sob a linguagem poética de Quintana. 

A disseminação do projeto sucedeu-se semanalmente, onde duas vezes durante a semana 

as professoras se reuniam com as crianças para conhecerem uma nova página do livro, uma 

nova estrofe e uma nova letra. 

Ademais, tornou-se preciso que as turmas participantes se familiarizassem com 

elementos da própria narrativa, como é o caso do estudo da letra B, na qual Quintana conduz o 

pequeno leitor a se encantar com a leitura ao destacar brincadeiras infantis conhecidas e amados 

pelos pequenos leitores. Ao mesmo tempo, os incita a conhecerem novos brinquedo, tal como 

o jogo do bilboquê, que até então era desconhecido pelas crianças, mas que através de sua 

confecção e leitura do poema promoveu-se uma manhã repleta de diversões e descobertas para 

as crianças. 

Figura 1: Encontro com as 

crianças 
Figura 2: Sacola do 

batalhão 
Figura 3: Livro gigante 

Fonte: arquivo das autoras Fonte: arquivo das autoras Fonte: arquivo das autoras 

sssdaasauautorasautoras 
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Outro o pronto a ser destacado é acerca da participação do núcleo familiar no decorrer 

do desenvolvimento do projeto. Quando os pais possuem uma parceria com a instituição de 

ensino, o trabalho com as crianças pode ultrapassar a sala de aula e a aprendizagem na escola e 

em casa pode se integralizar reciprocamente (SPODEK; SARACHO, 1998). Deste modo, 

destaca-se a necessidade de se estreitar os laços entre família e escola para a construção de um 

trabalho mais eficaz no processo de aprendizagem da criança. 

Frente a isso, o projeto contou com sorteios, nos quais a criança sorteada podia levar a 

sacola do batalhão para passar um dia em sua casa. No interior da sacola se encontrava letras 

para que pudesse formar palavras e um caderno de registro, para relatar a experiência 

vivenciada através de desenhos, fotografias, relatos, contando com a ajuda dos familiares para 

isso, solidificando também os laços entre escola e família.  

Diante disso, as crianças deveriam levar para a escola imagens correspondentes às letras 

estudadas, no intuito de se realizarem uma ilustração coletiva do livro gingante “O batalhão das 

letras” (Mário Quintana). Assim, ao participarem do processo de produção, as crianças são 

estimuladas ao desenvolver o interesse pela leitura, uma vez que se promove um sentimento de 

apropriação e orgulho acerca de seus livros (SPODEK; SARACHO, 1998).  

Neste patamar, ao integrar as produções das crianças ao trabalho pedagógico 

desenvolvido em sala, contribui para que se sintam comprometidas, reconhecidas e engajada 

no seu processo educativo, percebendo que o aprendizado se dá através de sua participação e 

empenho. No caso do projeto exposto, ao final de seu desdobramento, as crianças participantes 

contaram com um livro ilustrados com a ajuda de todos os envolvidos. 

Em síntese, o projeto “Descobrindo as palavras com o batalhão das letras de Mário 

Quintana”, demonstra a relevância do trabalho poético voltado ao público infantil, como 

mecanismo que conduz os leitores a experimentar e mergulhar no universo mágico que é a 

poesia desde a infância. 

 

5 CONSIDERAÇÕES  

 

Conforme foi discorrido no presente trabalho, compreende-se que as metodologias 

utilizadas pelo docente em sala de aula contribuem significativamente para que ocorra um 

aprendizado mais significativo para a criança, tendo em vista que torna o processo educativo 

atrativo. 

Assim, é imprescindível que se possa entender os projetos literários como uma 

estratégia, visto que buscam desenvolver um trabalho diversificado e dinâmico, visando o 
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aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem dos educandos, sendo assim, uma ferramenta de 

imenso auxílio que alicerça a prática pedagógica.  

Destaca-se também que o professor deve proporcionar aos educandos o contato com os 

diversos tipos de textos desde as series iniciais. Dentre eles destacamos a poesia, para que se 

possa conhecer a diversidade de leituras existentes e expandir os conhecimentos acerca das 

formas textuais. Com isso, as crianças passam a familiarizar-se com o universo literário, 

ampliando a sua capacidade linguística também. 

Salienta-se ainda a relevância da parceria entre escola e família, onde ambas caminham 

lado a lado, em sintonia na mesma direção, buscando os mesmos objetivos, de suprir as 

necessidades dos educandos, capacitando-os para o caminho do sucesso, munindo-os para 

serem sujeitos ativos, críticos e reflexivos, aptos a enfrentar as complexidades da sociedade. 

Por fim, os dados construídos durante o projeto apontam para a necessidade de se 

trabalhar com o texto poético desde os primeiros anos escolares da criança, pois a experiência 

poética proporciona ao pequeno leitor vivenciar momentos mágicos e prazerosos, ao abordar e 

dialogar com temáticas próprias da infância, proporcionando o brincar com a linguagem que se 

faz poesia.  
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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo discutir as obras de Clarice Lispector. Para atingir esse objetivo 

compreendeu que a prática pedagógica das obras “Água Viva” e “A paixão segundo G.H” trabalhadas 

na sala de aula proporciona desenvolvimento satisfatório na leitura, bem como estabeleceuque a 

utilização destas obras literárias eleva o processo de ensino-aprendizagem dos educandos nas aulas 

ministradas pelos educadores. Partindo-se destes objetivos, foi feita uma pesquisa bibliográfica a partir 

das concepções teóricas de: (2009), Fonseca et al. (2019), Kleiman (2002), Lispector (1986), Lispector 

(1994) e Souza (2019?). Os resultados desta pesquisa comprovaram que os textos de Clarice Lispector 

abrange a formação leitora dos educandos nas aulas trabalhadas pelos educadores. Acredita-seque este 

artigo contribuirá para a formação leitora dos educandos, através da literatura trabalhada pelos 

educadores no contexto das escolas brasileiras.  

 

Palavras-chave: Clarice Lispector. Escolas brasileiras. Educadores. Educandos. Formação leitora. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A literatura é uma estrada de revelações próprias do ser humano. As palavras nos 

permitem atingir os sentimentos e traçar linguisticamente a dificuldade que nos compõe e 

constitui.  

Lispector concebe pela palavra, a individualidade humana, e quando não é idôneo de 

realiza-la, nos possibilita o silêncio ponderado, onde não se instrui, e não se entende, se sente, 

instituindo a procura de razão. Contudo, a razão não são estável e academicamente exprimem 

nossas individualidades. Aqui expressamos brevemente, que uma aula de literatura pode 

regressar-se como um caminho interdisciplinar entre a sociologia, psicologia, filosofia 

interlocução e arte. 

 

Assim são as personagens de Clarice; reflexivas, profundas e capazes de uma 

experiência que nos leva aos limites da existencialidade e nos traz de volta 
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inquietos, estranhados e maravilhados. Sua literatura é para o professor de 

língua portuguesa uma oportunidade única de construir aulas que transcendam 

ao universo literário e sejam capazes de dar sentido único e transformador ao 

aluno. Tem-se, por meio de Clarice Lispector, a oportunidade de se planejar 

aulas em que a experiência seja o elemento central, que a subjetividade seja a 

tônica e que as entranhas do “ser humano” sejam o conteúdo. O que se pode 

conseguir com isso? Pode-se conseguir o “sentir humano”, a experiência 

maravilhosa daquilo que somos e que nem mesmo sabemos definir, bem como 

alcançar com isso a experiência criativa e o estado da arte, e compreender ao 

fim o que seja de fato existir (FONSECA et al., 2019, p. 12). 

 

Pensarmos que a escola é lugar que se educa para a existência devendo se conscientizar 

que a existência é evidenciada por comoções e sentimentos que movimentam as pessoas em 

procura de exclarecimentos e acepção, e esta procura movimenta o mundo, compondo a 

humanidade na história. Neste sentido, a escola se efetiva em âmbito representado para tais 

exercícios de aulas de língua portuguesa, para que o espaço propício da leitura atinja seu papel 

real de doutrinar leitores aptos de interatuar com o mundo e sua produção textual. leitores 

interatuam com obras no padrão em que se notam nelas como se fossem participante dinâmicos, 

que se imaginam em um dado contexto refletido. A leitura é observada como sistema de 

interação (KLEIMAN, 2002). Desta forma, sendo adequada à entrelinhas, indagando as 

abundâncias da arte literária, especialmente na procura reflexiva sobre os problemas 

enredadores do próprio eu. 

A índole polissêmica do texto literário transporta o leitor à procura de definições a partir 

da interação com os princípios textuais, porque são ricos em significados que consentem 

imensos sistemas. Diante desta índole a velha rouparia do homem é deixada de lado para que 

se vista novos trajes o que, realmente chamar-se de sistema de construção ou vice-versa 

(FONSECA et al., 2019, p. 6). 

Lispector opera, conseqüentemente, a individualidade com instigação, partindo-se da 

tentativa íntima feita por suas personalidades que são compostas em articulado vitalidade 

psíquica que elevam a subjetividade humana com destreza e requinte. A beleza estruturada pela 

escritora suplementar-se para nós, exclusiva matéria que nos facilita a realizar caminhada por 

apedrejas de suas protagonistas, instigando-se em seus leitores impressões e sentimentos que 

emergem da postura excepcional em que cada um vive o universo do qual faz por a sua 

responsabilidade. Quando o leitor se descobre no texto ou faz agregações através do que é 

escrito, procurando elementos com o universo em sua volta consegue denominar experiências 

expressivas, porque o indivíduo destas experiências é um como ser constante que processa sua 

transformação (LARROSA, 2002). 
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2 METODOLOGIA 

 

Partindo-se de concepções teóricas foi feita uma pesquisa bibliográfica a partir dos 

estudos de: Fonseca et. al. (2019), Kleiman (2002), Larrosa (2002), Lispector (1986), Lispector 

(1994) e Souza (2019?). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A ficção não tem princípio e nem término, arriscando o leitor direto em uma história 

que assim como a existência que segue sem antecedentes, onde somos jogados sem que 

narrássemos com preparação prévia para poder habilitar nossa própria existência. 

Ler origina troca de conhecimentos entre texto/leitor/escritor e sociedade, desta maneira 

os sentidos são conseqüências de partilhamentos de imaginações do universo entre os homens 

no lugar e tempo. Posto que deseje respostas por raridade o leitor deparará apenas apreensões, 

contudo, esta ação dentro da obra de Lispector é relevante por nos impulsionar em indagações 

que a vida de hoje nos consente. Mesmo que saia da leitura sem regresso de uma réplica, o leitor 

abandonará a obra com a aflição essencial de sua vida. 

A prática de escrita de Lispector emprega como parâmetro o indivíduo que experimenta 

o universo. Expressar-se sobre coisas do cotidiano, como por exemplo: subjetividade e 

sentimentos.  

Segundo Fonseca et al. (2019, p. 5): 

 

Um retrato destas possibilidades está no romance “A paixão segundo G. H.”, 

livro publicado em 1964, repletos de fluxos de consciência de uma mulher que 

depois de demitir sua emprega entrega-se a uma faxina no quarto de serviço. 

Neste ambiente defronta-se com uma barata que a princípio lhe causa espanto, 

mas depois dominação, esmaga o inseto e numa atitude impulsiva prova-lhe 

do interior. A partir deste instante é lançada para fora de si, transgredi sua 

condição humana e de mulher. Experimenta da animalidade que habita todos 

e deve, a partir deste episódio reconstruir-se, mas não mais para ser a mesma 

G. H, uma vez esta experiência lhe impedir de ser a mesma, agora será uma 

outra, uma nova mulher.  

 

Outro componente a respeito da individualidade de abordagem em Lispector está em 

Água Viva. “E se digo “eu” é porque não arrisco dizer “uma pessoa” ou “nós”, ou “tu”. Sou 

agradecida à humildade de me individualizar me diminuindo mas sou és-tu” 

Na existência são muitas as pessoas que introduzem o afeto como ordem. Amar-se 

regressou quase um preceito. É necessário sempre amar, amar e amar, toda vida ou pouco se 
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conhece o afeto e instrui a lidar com as diferentes maneiras do outro cogitar de nós. Aquele que 

não certifica o afeto, não se sentirá querido, contudo o outro nos ame com persuação e força 

interior. 

 

Na adolescência um dos principais confrontos certamente é o amor. 

Expressarseus sentimentos de forma adequada e alcançar a expressão tão 

nobre da naturezahumana não é fácil, basta lembrar-nos de que para além da 

juventude os dilemas dapaixão e amor acomete a todos e quase sempre de 

forma feroz. No romance “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, 

encontramos Lóri que vivencia o conflito deaprender a amar e deixar-se se 

amada (FONSECA et al., 2019, p. 10). 

 

Regressando a G.H, a escritora salienta a relevância do outro na composição de nossa 

individualidade, atraente composto que pode ser estabelecido pelo docente de literatura como 

instrumento de entendimento dos métodos internos dos jovens que vivem a temporada do 

crescimento em que as inquisições de grupos sociais se incorporam de modo exuberante no 

prolongamento de sua analogia. “Ele necessitava dela com penúria para não omitir que eram 

ações da mesma carne” (LISPECTOR, 1994, p. 65), contudo metafórico o trecho expõe a o 

movimento de Clarice Lispector de enredar as subjetividades em uma relação efetiva e 

organizada pela adequação de um pelo outro em sistema regular da exististênca. 

O jovem vive com constância os impasses do afeto, ainda lhe parecendo excêntrico o 

que amar, e com pouco atributo apalpa no escuro na procura de respostas. Portanto, como Lóri 

o jovem se dá conta que a aprendizagem do afeto se realiza vagarosamente. A narrativa não tem 

princípio e nem término, atirando o leitor de instataneamente em um enredo que assim como a 

existência segue sem exemplos, onde somos atingidos sem que avaliássemos com preparação 

o poder da própria existência. 

 

Nesta ficção de Clarice Lispector o leitor é capaz de fazer junto da personagem uma experiência mística, 

dada a função espiritual acentuada nos protagonistas de seus contos. Em A paixão segundo G. H., o 

professor encontrará elementos que se constroem na experiência mística daquilo que ultrapassou a 

corporeidade, a inteligência e a consciência, não podendo ser alvo de cognitivismos, mas apenas da 

experiência, do sentir (FONSECA et al., 2019, p. 9). 

 

Em G. H. deparamos com a influência de um conhecimento que amedronta, pois sua 

vida independe da aptidão do sujeito em lidar com a sinceridade e o poder do discernimento 

sobre si e o universo. Há, embora, em Clarice o ponto de vista de que a captura de conhecimento 

é um processo que nos supera, nos atualiza, nos suplementa maior, “porque estou extremamente 

maior do que mesma, e não me antinjo” (LISPECTOR, 1994, p. 63).  
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De acordo com Fonseca et al. (2019, p. 8): 

 

Não se pode nesse momento compreender o que se vive, a personagem 

deixaisso claro, busca-se então sentidos que possam resgatar o controle 

perdido emcircunstâncias que desconhecemos o que vivemos e o que somos. 

A oração de G. H. é oapelo de alguém que defrontado com sua lucidez não se 

sente segura para viver ossentidos que advém dessas verdades. Recua a 

personagem, como se de fato isso fossepossível, a um modo de viver em que 

a verdade não fosse tão presente e que aconsciência não fosse tão 

determinante.  

 

O que o educador instrui? O que deve instruir em sala de aula? O que deve subjugar e o 

que deve conhecer o educador para que consiga em seu dia a dia caucionar a si mesmo a 

comunidade e a comprrensão mínima de que está pronto para instruir? Porque bem, a instituição 

de ensino em seus trabalhos perpétuos de erigir generosos educadores tem se pensado em 

indagações, tornando cada vez mais convicções, sistemas e exercícios pedagógicos, porém não 

pode saquear a si mesma a obrigação de meditar o indivíduo em sua profundidade mais abstrata, 

espontânea e existencial. Não preocupar-se com a natureza humana é lacuna de quem 

desperdiça o encejo de converter o ensino em algo maior que uma condição institucional, 

percebendo a altura razoável para trabalhar eficientemente na transformação e aprimoramento 

do ser humano. 

Nas obras de Lispector as personalidades se concebem na individualidade. Este mistério 

propicia o vínculo entre leitor e personalidades, um embate que os une de forma a se 

regressarem apenas um. O sigilo maior da literatura é rigorosamente o caso singular que ela nos 

favorece em um universo completo de palavras, porque ler contorna bem mais do que a ação 

subjetiva dos olhos.  

Fonseca et al. (2019, p. 4) em suas concepções teóricas afirma que: 

 

Os textos de Lispector são ricos de possibilidades de experimentação da vida 

a partir da subjetividade do leitor. Os movimentos epifânicosde sua escrita no 

aluno, que muitas vezes se encontra imerso na banalidade de sua existência e 

carente de significados, possibilita-lhe a oportunidade de dar a sua própria 

rotina a “revelação”necessária para a intensificação e aprofundamento da 

natureza de seu de ser. Isto, a partir da experimentação do sujeito de sua 

própria vida e realidade, não necessitando de modelos ou formas nos quais 

precisa se “encaixar” para encontrar respostas que pouco satisfazem e apenas 

servem para momentos passageiros de vida.  

 

Inferiormente a obra de Lispector nos transmite a um mundo de elegância distinto ao 

sensível. Somos incentivados a inquisições de natureza reflexiva e artística. Seus textos são 
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riquíssimos, constituindo a existência humana, erguendo os educadores e educandos a áreas de 

debate intelectual que pode incontestavelmente abranger litígios de vida e feminismo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho abalroamos o talento literário, notadamente nas obras de Lispector, 

evidenciando a casualidade de o educador de língua portuguesa transgrida o mundo da escrita 

e linguagem, para que atingir junto aos seus educandos lugares cernes deste ser que os 

propiciam no florescer das tarefas pedagógicas do conhecimento, contemplando, assim os 

trabalhos pedagógicos em si. 

O ser humano possui a premência de fabular, isto é, em alguma ação sair de seu universo 

real para se deparar-se na individualidade, um dos acontecimentos que o faz meditar sobre seu 

mundo interior, embora os aspectos inerentes de algum modo sejam agregados aos externos, 

uma vez que a mudança do ser humano espelhar-se nas transformações da comunidade. Por 

assim dizer, princípios internos e externos são adicionados no segmento humanizador da 

literatura, assim seja permitido ao sujeito um abalroamento íntimo das suas comoções. Contudo, 

este processo humanizador é advindo da individualidade dos protagonistas das obras de 

Lispector que admite ao leitor ir ao abalroamento no sentido da dificuldade de sua vida, pensar 

sobre suas características, mediante da investigação de seu espírito, contestando a si mesmo 

para que obtenha o entendimento do universo ao seu redor. 

Dentro desta literatura há a eventualidade de o educador empregar o esquema de 

sentidos para inquisições interiores que delimitam a existência humana, como, por exemplo, o 

significado de vida, afeto, padecimento e transcedência. É importante constatar que os textos 

de Lispector estimulam primeiramente o entendimento pelo sentimento. Sentimo-nos 

entendidos pelos sofrimentos lembrados por suas personalidades. Isso se deve em particular a 

maneira como estas personalidades vivem seus sofrimentos e a especialidade de como esta 

escritora transfigura em linguagem a familiaridade psicológica destas personalidades, 

realizando a manisfestaão de sentimentos distintos em nós. 
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A LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL “7 DE SETEMBRO”, SÃO FRANCISCO DO 

OESTE, RN: REFLEXÃO 
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 Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas - 15ª DIREC 

 

RESUMO 

 
Este trabalho foi fruto de uma experiência desenvolvida no Ensino Fundamental menor, da Escola 

Municipal “7 de setembro”, do município de São Francisco do Oeste, RN, onde teve como tema: A 

LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL “7 DE SETEMBRO”, SÃO FRANCISCO DO OESTE, RN: 

REFLEXÃO. A pesquisa foi realizada a partir de uma análise de observações, registros, anotações e 

questionários aplicados aos professores locais, tudo em função dos objetivos pretendidos in loco, quais 

sejam: saber se a leitura, de fato, e, de direito, está sendo trabalhada criticamente, além da escrita nas 

séries iniciais. Para tanto, foi necessário rever as leituras, discussões, produções escritas, planejamento 

dos professores, além do trabalho de campo na escola supracitada, de maneira que pudéssemos 

contribuir para um ensino, que seja transformador, vivo e interativo in loco educativo dos sujeitos 

aprendizes. Portanto, o trabalho com a leitura não pode ficar estanque nos documentos oficiais, nos 

livros fontes/textos, sem que não se tenha o retorno social, além de despertar para a mudança de 

concepção pedagógica, pautada no sociointeracionismo linguístico da escola. 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Ensino. Crítico. Sociointeracionismo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi fruto de leitura e de escrita ao longo da formação acadêmica, 

permitindo, pois, inferir, bem como deduzir que outro ensino de Língua Portuguesa poderá ser 

possível nas salas de aula, a partir de uma concepção didático-pedagógica de ensino de língua 

materna chamada de sociointerativa, sendo esta pautada não só nas dificuldades existentes lá, 

mas, principalmente voltado às necessidades e às aspirações dos discentes in loco. 

Para tanto, partiremos não só das leituras e das discussões realizadas, mas 

principalmente, das experiências do campo da pesquisa, no que tange ao ensino de leitura na 

Escola Municipal “Manoel Viana do Nascimento”, portanto segmento da Escola Municipal “7 

de setembro”, do município de São Francisco do Oeste, RN.  

Para tanto, a pesquisa teve como título: A LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL “7 

DE SETEMBRO”, SÃO FRANCISCO DO OESTE, RN: REFLEXÃO. Nela, objetivamos 

saber durante a sua realização se a leitura está sendo trabalhada criticamente/ou cientificamente 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental, da Escola Municipal “7 de setembro”, do município 

de São Francisco do Oeste, RN, de sorte que possamos, assim, também, colaborarmos para a 
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reflexão acerca da implementação in loco de políticas públicas referentes ao tema esboçado, 

além de tentarmos saber mais quanto as existentes.  

Dessa forma, a sua relevância dá-se por que, ultimamente, muitas das situações 

acontecidas no Brasil e no mundo tem sido frutos de desinformações, estas sendo encontradas 

nos espaços virtuais, sociais, notadamente, oriundas de Fakes News. Contudo o público leitor, 

na sua grande maioria, não tem sabido diferenciar, interpretar como sendo algo perigoso, irreal, 

criminoso e isso não é falta de leitura?  

Assim, urge, perguntarmos: qual leitura tem sido abordada nas salas de aula em estudo 

e em outros recantos do país, do mundo? Por que insistir, então, num modelo de leitura 

ultrapassado, distante dos leitores? 

Assim será dentro desta realidade educativa que pretendemos intervir na busca de uma 

escola cidadã, digna da formação de seus alunos, notadamente, se este está voltada à melhoria 

do processo ensino-aprendizagem atual, devendo, pois, este ser heterogêneo e diversificado, de 

maneira que atenda aos anseios de todos os sujeitos em formação envolvidos na comunidade 

escolar vigente. 

Para tanto, não tem como não partir de uma leitura que não seja crítica, emancipatória. 

E, com ela, os gêneros textuais/discursivos como sendo norteadores de uma prática de ensino 

vivo, autêntico e, ao mesmo tempo, atual, de forma que venha despertar para a construção de 

novos, de conceitos, valores, hábitos, atitudes e assim possa ajudar na formação integral do 

sujeito aprendiz. 

Tudo isso busca romper com a tradição de um ensino que venha a ser leigo, todavia em 

função de uma prática de leitura que priorize à qualidade na leitura, também, escrita, sendo que 

aquela não é só informativa, recreativa, mas, principalmente, crítica, elevando assim os índices 

educacionais no sentido da consecução de novas metas, de projetos, objetivando, quiçá, a elevar 

os dados, os índices e assim transformar a realidade local, antes, desigual, agora, em construção 

de novos rumos educativos. 

Eis que essa leitura se vista por este limiar histórico, poderá oferecer a curto, médio e 

longo prazo pelo viés sócio/cultural/educacional elevado, de maneira que este poderá modificar 

à estrutura escolar, à gestão educativa, bem como aos objetivos do meio acadêmico/escolar. Por 

fim, a leitura poderá ser um norte fundamental para a elevação da qualidade do processo ensino-

aprendizagem sempre. Para tanto, teremos que incorporar bem mais teorias recentes, além de 

evitarmos concepções pedagógicas ultrapassadas, que, porventura, ainda, possam existir. 
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Portanto, o corpus de pesquisa irá responder no decorrer dela, se a leitura crítica se faz 

presente na escola-campo de estudo, notadamente, se consegue atender a uma demanda social, 

plural, diversificada, ou seja, heterogênea existente de alunos no Ensino Fundamental local. 

 

2 A LEITURA É FUNDAMENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 

DEMOCRÁTICA 

 

É possível ler criticamente num país fragmentado, dividido, ou seja, tem sido tarefa fácil 

ensinar neste país, principalmente repassando os valores sociais, culturais, econômicos aos 

discentes? É procurando responder esta inquietude, que pretendemos fluir. Nesse sentido, ler 

não tem sido uma tarefa tão simples como pode aparentar, pois o ato em si por si só já trazer 

ideologias, idiossincrasias individuais, por que não dizer, coletivas, talvez isso explique por que 

ela não tem sido tratada como deveria ser por parte dos governantes in loco? 

Ao mesmo tempo em que se obtém poder, também, o seu controle por parte gestor é 

fundamental para camuflar os dados, logo imprimir ideologias através de políticas públicas, 

sendo-as muito mais silenciadas do que críticas, bem mais excludentes do que inclusivas, de 

maneira que se atinja aos objetivos pretendidos por tais órgãos superiores. Assim, não deveria 

ser dessa forma, contudo passa a ser uma ação muito mais intencional do que prática.  

Ultimamente, a meta central de um projeto de educação que não centre no sujeito, 

enquanto ente vivo, interativo, não terá relevância para o ensino. Para tanto, caso não se dê 

assim, a escola estará fardada ao insucesso. Assim sendo só faz sentido quando se pensa numa 

educação, que venha a ser transformadora, cidadã enquanto experiência didático-pedagógica 

investigativa, crítica e pautada por mudanças desejadas e atuais para o ensino, objetivando 

assim não só à transmissão do conhecimento, conteúdo, mas, principalmente, à formação 

integral desse sujeito pensante sempre. 

Assim é dentro deste olhar social, crítico que a leitura será abordada, portanto concebida 

dentro do espaço investigativo da pesquisa. Para isso será de grande valor à concepção 

pedagógica sociointeracionista de ensino de língua adotada, de maneira que possamos 

compreendê-la à luz de novos horizontes, sendo que estes transponham os limites físicos dos 

espaços escolares e não escolares existentes. Nesse sentido, os autores Koch e Elias (2010, p. 

34) reforçam acerca desta concepção que: “Nessa concepção interacional (dialógica) da língua, 

tanto aquele que escreve como aquele para quem se escreve são vistos como atores/ 

construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente-se constroem e são construídos 

no texto”. 
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Nesse sentido, não há bipolarização, protagonismos de um dos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem do processo da leitura e da escrita, pelo contrário todos os sujeitos são 

vistos como atores sociais do processo ensino-aprendizagem, de maneira que, conjuntamente, 

possamos interagir, discutir e socializar experiências, teorias, planejamentos, de forma que 

outra aprendizagem seja possível.  

Para tal, outra escola real poderá ser possível, desde que possamos oferecer um ensino 

em que os sujeitos possam assumir atitudes crítica diante de seu contexto social. Afinal, uma 

escola que se prese exigirá que rompamos com dogmas tradicionais de leitura e, 

consequentemente, de escrita em função de novos objetivos, sendo estes pautados nas 

transformações sociais de nosso tempo sempre.  

Noutros termos, não tem como não despertar para esta realidade vigente, além de novos 

recursos didáticos-pedagógicos, procedimentos didáticos existentes. Neste espaço 

socioeducativo, o ensino de Língua Portuguesa, deverá ser produtivo, significativo para os 

discentes ou não? Acerca desta mudança pela qual passou o ensino de Língua Portuguesa, o 

autor Marcuschi (2008, p. 51), reforça que: 

 

Que o ensino de língua deve dar-se através de textos é hoje um consenso tanto 

entre linguistas teóricos como aplicados. Sabiamente, essa é, também, uma 

prática comum na escola e orientação central dos PCNs. A questão não reside 

no consenso ou na aceitação deste postulado, mas no modo como isto é 

posto em prática, já que muitas são as formas de se trabalhar texto. 

 

Dessa forma, o letramento linguístico não deverá ser mecânico, realizado através de 

sílabas, de palavras ou mesmo de fragmentos soltos, mas por textos, concomitantemente, 

designados de gêneros textuais /discursivos, sendo que estes deverão estar correlacionados com 

às situações reais do processo ensino-aprendizagem na escola inserida no corpus da pesquisa, 

bem como outras, quiçá, existentes. 

Portanto, nada mais consensual do que o texto como sendo uma realidade escolar, 

também, não poderá ser utilizado como pretexto para ensinar tópicos linguísticos ou gramaticais 

isolados de um contexto nas aulas de língua materna. Pelo contrário, urge, que este seja 

dinâmico, interativo, dialógico de maneira que outros sentidos possam ser construídos, 

auferidos por parte do leitor/falante, amante da língua, sem que retrocedamos ao convencional, 

sem a compreensão, significação possível entre os sujeitos assistidos. 

Eis que a leitura não está para ser algo distante, sem sentido para os discentes, longe 

disso, ela deverá ser uma tomada de posição frequente, consciente e norteadora de novos 
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sentidos, através de possibilidades, que plurais para as intervenções didáticas, bem como 

descobrir os novos horizontes, logo ares nas salas de aulas existentes.  

Para isso, o ensino deverá pautar nos gêneros textuais discursivos, isto é, não há ensino 

sem gêneros, pois não há sentido com sua ausência. Sobre os gêneros textuais, Marcuschi (2008, 

p. 147) reforça que: 

 

Atualmente, a noção de gênero já não mais se vincula apenas à literatura, 

como lembra Swales (1990:33), ao dizer que hoje, gênero é facilmente usado 

para referir uma categoria distintiva do discurso de qualquer tipo, falado ou 

escrito, com ou sem aspirações literárias. É assim que se usa a noção de 

gênero textual. 

 

Dessa forma, não tem como negar que o texto, já se faz presente dentro das escolas 

públicas e como sendo este significativo. Para tanto, é preciso selecionar, planejar e fazer 

sentido com os gêneros textuais utilizados. Assim, os professores têm trazido às aulas uma 

possibilidade infinita de leitura e de escrita, através de textos que veiculam sentidos, discursos, 

gêneros. 

 

3 OLHAR ACERCA DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa é de caráter bibliográfica, tendo como foco central, a rede pública de ensino, 

especialmente, o Ensino Fundamental, modalidade em que, também, já atuei atuamos enquanto 

professor das séries finais da referida instituição escolar. Dessa forma, tal explicação deve-se 

ao fato de que lá tem um leque de opções didático-pedagógicas, que permitem descobrir e/ou 

investigar como a leitura poderá ou não transformar a vida dos jovens assistidos pela 

comunidade escolar vigente. 

Para isso, a pesquisa é de base qualitativa, pois buscamos, também, entender via o 

corpus em estudo, como está sendo desenvolvida a leitura nesta instância educativa, que tem ao 

longo dos anos procurado crescer, ascender no ensino, tendo a leitura como sendo uma política 

norteadora de inúmeras práticas educacionais vigentes. Acerca deste tipo de pesquisa, Minayo 

(1994, p. 21) menciona que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

qualificado. Ou seja, ele trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e de fenômenos que não podem ser 

reduzido à operalização de variáveis.  
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Pelo exposto, tal pesquisa leva à qualificação, a análise sistematizada das hipóteses, 

além das variáveis, na busca de melhores condições de trabalho, de ensino, de recursos 

didáticos pautados numa teoria em que possa oferecer subsídios, não só os técnicos, mas 

também teóricos visando à transformação de pedagogias licenciadas que, porventura, ainda, 

possam existir. 

 

3.1 Universo de estudo 

 

Assim, ela - pesquisa - foi realizada numa 3ª série do Ensino Fundamental menor, da 

Escola Municipal Manoel Viana do Nascimento, logo uma extensão da Escola Municipal “7 

Setembro”, sendo que a primeira esta está localizada na zona rural do município. Lá, foram 

realizados o diagnóstico, as anotações das aulas do professor: Francisco Reginaldo Pessoa de 

Queiroz, além da fase prática da coleta de dados.  

Tal turma que constou de 20 alunos diferenciados, pois a sala foi multisseriada, mas a 

ênfase recaiu sobre a série já mencionada neste texto. Assim sendo, deu para entender e/ou 

perceber que a leitura está sendo realizada dentro de uma concepção moderna de ensinar e de 

aprender, ou seja, contempla as noções d e diálogo, interação, sociointeração no que tange ao 

uso dos gêneros textuais cotidianamente, a própria maneira de expor, dialogar com os alunos – 

sujeitos aprendizes - levam a decifrar isso. 

É óbvio que as dificuldades existiram, ainda assim o professor tentou fazer algo que 

modificasse a realidade escolar com planejamentos, textos atuais, bem como os diversos 

portadores textuais diferentes. Enfim, tudo que venha a acrescentar um olhar diferenciado ao 

processo ensino-aprendizagem dos discentes, em comunhão com o uso de gêneros textuais 

heterogêneos e dinâmicos, a ponto de fazerem à diferença nas salas de aula. 

 

3.2 Lócus da pesquisa, sujeitos assistidos 

 

A escola é pequena, logo facilita à interação entre os profissionais, que atuam lá, pois 

permite uma união muito grande em relação a todos existentes no espaço educativo. Assim, 

facilitou a pesquisa, coleta de dados in loco, notadamente, percebendo que a leitura pode ser 

vista como modalidade de ensino crítica, ativa, voltada para a nossa reflexão e discussão d e 

novos sentidos e discursos. 

Dessa forma, são alunos simples, alguns, carentes, contudo não impedem que cresçam, 

avancem na busca de seus objetivos, dos propósitos e metas exigidas, óbvio está que dentro da 
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nova concepção do agir e pensar a educação, o ensino de educação básica. Para tanto, foi 

possível entender que há vontade, intenção e objetividade na realização das etapas da pesquisa. 

Decerto, o ensino de Língua Portuguesa está em plena expansão, não só pela 

comunidade escolar em estudo, mas, principalmente, pelos professores regentes de lá. O texto 

já é uma certeza, a noção dos gêneros, também, o que não deixa de ser uma realidade em 

execução, em toda a sua plenitude e assim alçar voos maus altos no tocante à leitura em sua 

oralidade, expressividade, além de sua discursividade nos diversos contextos sociais, históricos, 

culturais, linguísticos exigidos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura deve ser uma realidade linguística dentro das escolas brasileiras, mas será que 

ela está em todas as instâncias educativas? Isto é, trabalham, significativamente, como sendo 

uma modalidade de ensino crítica, cidadã? Nesse terreno discursivo, a escola campo da pesquisa 

atende a esta angústia, a curiosidade e a necessidade no que tange a um ensino, que venha a ser 

qualificado?  

Foi, pois, dentro deste aporte teórico-metodológico-conceitual, que buscamos 

investigar, bem como entender as discussões, as produções que, porventura, possam acontecer, 

bem como despertar junto aos docentes, teorias científicas a serem adotadas in loco para estudo 

pedagógico, sempre tendo como ênfase à leitura, enquanto modalidade de ensino crítica na 

escola, assim, pode-se indagar que já ensina criticamente, ou, apenas, transcreve, mecaniza, 

reproduz o já dito, realizado nas salas de aula? 

Dessa forma, não tem como não considerar as novas tendências de leitura, 

consequentemente, de escrita existentes dentro do processo ensino-aprendizagem da educação 

básica, consoante às sugestões, que venham a melhorar este rendimento e o desempenho dos 

discentes na Prova Brasil, SAEB (Sistema de Avaliação de Educação Básica), IDEB (Índice de 

Desenvolvimento de Educação Básica), dentre tantos outros órgãos competentes, que lidam, 

diretamente, com as avaliações no âmbito nacional, quiçá, internacional.. 

Vale salientar que o ensino está em pleno avanço neste habitat, principalmente quando 

se tem na leitura à condição central para sua perpetuação e libertação dos jovens menos 

favorecidos. Noutros termos, não têm como não ver nela à porta de acesso e de identidade para 

o professor e discentes despertarem para isso, e assim foi o que pretendemos ver, observar e 

analisar durante as salas coletadas, diagnosticadas. 
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Por fim, vimos na Escola Municipal “Manoel Viana do Nascimento”, em São Francisco 

do Oeste, RN, onde tivemos a oportunidade de colocar em prática novos sonhos, projetos, 

estratégias de leitura pautadas nas transformações exigidas não só no mercado de trabalho, além 

de competências comunicativas vigentes. 
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RESUMO 

 
As concepções de leitura, principalmente após o advento dos PCN (1998), têm se modificado. Desta 

feita, as práticas de compreensão e interpretação, adotadas em sala de aula, cada vez mais são moldadas 

a partir de uma visão da linguagem enquanto lugar de interação de sujeitos. Entretanto, mesmo com tais 

avanços, os livros didáticos, em sua maioria, ainda apresentam atividades que valorizam apenas o 

processo de decodificação e/ou utilizam o texto como pretexto para tratar de aspectos gramaticais. Nessa 

conjuntura, é mister uma investigação acerca de como esses exercícios são tratadas nos livros didáticos. 

Isto posto, este estudo tem como objetivo analisar atividades de leitura em um livro didático (LD) do 

Ensino Fundamental, do 9º ano escolar, a fim de entender como se configuram essas práticas no LD, e 

se elas assumem o caráter interacional da leitura, conforme propõem os PCN (1998). Para tanto, 

analisamos três atividades de leitura contempladas no livro Português Linguagens, de William Cereja e 

Tereza Cochar, utilizado no 9º ano do Ensino Fundamental. Desse modo, como aporte teórico, 

utilizamos Koch & Elias (2008), Marcuschi (2008), Strique (2017), dentre outros. A partir desta 

investigação, percebemos que, mesmo com os progressos obtidos no que tange à prática de leitura como 

reflexão crítica, os autores de livros didáticos ainda transitam entre o exercício de decodificação de texto 

e de construção de sentidos por meio da interação entre autor-texto-leitor. Ademais, notamos que as 

atividades presentes nos livros continuam não exigindo um nível adequado de compreensão e 

interpretação, posto que seguem utilizando o texto como pretexto para tratar de questões gramaticais 

e/ou outras atividades, as quais não envolvem a produção de sentidos. 

 

Palavras-chave: Concepções de leitura. Livro didático. PCN. Interação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Mesmo com a sugestão dos PCN (1998) acerca do trabalho com a leitura numa 

perspectiva interacional, os livros didáticos, em sua maioria, ainda trazem atividades que 

valorizam apenas o processo de decodificação e/ou utilizam o texto como pretexto para tratar 

de aspectos gramaticais. Nesse cenário, torna-se necessária uma investigação acerca de como 

os exercícios de compreensão e interpretação textual são abordados nos livros didáticos de 

língua portuguesa, atualmente. Assim, este estudo tem como objetivo analisar atividades de 

leitura em um livro didático, do ensino fundamental do 9º ano escolar, a fim de entender como 



 

 

P
ág

in
a9

9
8

 

se configuram essas atividades no LD, e se elas assumem o caráter interacional da leitura, 

conforme propõem os PCN (1998). 

Desse modo, analisaremos três questões retiradas do livro Português, Linguagens, de 

William Cereja e Tereza Cochar, com vistas a identificar se essas atividades estão de acordo 

com a concepção interacionista de leitura, se estas suscitam a reflexão crítica por parte do aluno 

ou se servem apenas como pretexto para tratar de questões gramaticais. Para tanto, nos 

respaldaremos nos pressupostos teóricos de Koch & Elias (2008), Marcuschi (2008), Strique 

(2017), dentre outros teóricos.  

Nesse viés, este estudo está dividido da seguinte forma: inicialmente, apresentamos as 

concepções de leitura; em seguida, dissertamos sobre o livro didático e o ensino da leitura; 

posteriormente, discorremos sobre como se dão práticas de leitura no livro didático; e, por fim, 

tecemos algumas considerações finais. 

 

2 AS CONCEPÇÕES DE LEITURA  

 

Assim como propõe Geraldi (2000), toda prática educacional envolve uma opção 

política, a qual compreende uma teoria de compreensão e intepretação da realidade. Nesse 

sentido, qualquer método de trabalho adotado por um docente, em sala de aula, diz respeito a 

uma escolha por parte deste, com base em suas experiências, na sua formação enquanto sujeito 

e nos seus objetivos. Outrossim, Koch & Elias (2008) assinalam que, para se chegar a uma 

concepção de leitura, necessariamente, é preciso entender que essa concepção está relacionada 

a uma noção de sujeito, de língua, de texto e de sentido. Por conseguinte, as autoras apresentam 

três concepções de leitura: leitura com foco no autor, leitura com foco no texto e leitura com 

foco na interação autor-texto-leitor. 

Quanto à primeira concepção de leitura, com foco no autor, Koch & Elias (2008) 

afirmam que corresponde à linguagem enquanto representação do pensamento, a um sujeito 

psicológico, individual, detentor de sua vontade e de suas ações. Além disso, as autoras apontam 

o texto como um produto da representação mental do autor, a qual cabe ao leitor ‘captar’ tal 

representação, ao lado das intenções do produtor, empreendendo, assim, um papel passivo. 

Nesse contexto, a leitura “é entendida como a atividade de captação das ideias do autor” (KOCH 

& ELIAS, 2008, p. 10). Destarte, o sentido do texto está focalizado no autor, cabendo ao leitor, 

apenas, captar os desígnios deste.   

A segunda concepção de leitura, com foco no texto, para Koch & Elias (2008), concebe 

a língua como uma estrutura, um sujeito definido, ‘assujeitado’ pelo sistema, determinado por 
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um tipo de ‘não consciência’. Ainda segundo as autoras, nessa visão de língua como código, 

isto é, enquanto simples instrumento de comunicação e de sujeito (pre)determinado pelo 

sistema, o texto é observado como mero objeto da codificação de um emissor que deverá ser 

decodificado pelo leitor/ouvinte, o qual necessitará, para realizar tal processo, apenas ter 

conhecimento do código linguístico. Nesse viés, “a leitura é uma atividade que exige do leitor 

o foco no texto, em sua linearidade, uma vez que ‘tudo está dito no dito’” (KOCH & ELIAS, 

2008, p. 10). Assim, o sentido está subjacente ao texto, cabendo ao leitor apenas realizar uma 

ação de reconhecimento deste. 

Na terceira concepção apresentada por Koch & Elias (2008), com foco na interação 

autor-texto-leitor, a língua é tida como interacional (dialógica), os sujeitos são percebidos 

enquanto atores/construtores sociais, sujeitos ativos, os quais, dialogicamente redigem e são 

redigidos no texto. Desse modo, para as autoras, a leitura é “uma atividade interativa altamente 

complexa de produção de sentidos” (KOCH & ELIAS, 2008, p. 11). Assim, o sentido de um 

texto é obtido por meio da interação entre textos-sujeitos e ocorre mediante a associação de 

vários conhecimentos. É partindo dessa última concepção de leitura que os PCN organizam 

seus documentos de orientações para o ensino fundamental e médio. 

Na próxima seção, dissertaremos sobre o livro didático e o ensino da leitura.  

 

3 O LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DA LEITURA 

 

Dialogando com a terceira concepção de leitura, os PCN (1998) propõem que o ato de 

ler é um processo em que o leitor empreende um trabalho ativo de compreensão e intepretação 

de um texto, partindo de seus objetivos, de seus conhecimentos linguísticos e de conhecimentos, 

entre outras coisas, sobre a temática e sobre o autor. Nesse sentido, a leitura não é um mero 

processo de decodificação, de extração de informações, ela compreende uma prática que 

envolve “estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 

possível proficiência” (BRASIL, 1998, p. 69). Destarte, a ação de ler, como já apontado por 

Koch & Elias (2008), diz respeito à interação autor-texto-leitor. 

Embora posta nos PCN como uma prática interacional, nem sempre, no âmbito escolar, 

a leitura é vista desta forma. No contexto do livro didático, mesmo com a sugestão dos PCN, a 

maioria das atividades de leitura restringe-se a um mero processo de decodificação ou, ainda, a 

um pretexto para o estudo gramatical e/ou de determinadas tipologias textuais. Adjacente a isso, 

Marcuschi (2008) esclarece que, tendo em vista que os autores de livros didáticos tratam como 
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relevante o trabalho com a compreensão do texto, acrescentando várias atividades desse tipo 

em seus livros, a problemática não consiste na falta dessas atividades, e sim na natureza delas.  

Dentre os principais problemas quanto à abordagem da leitura encontrados nos livros 

didáticos, Marcuschi (2008) aponta: (i) a compreensão como uma mera atividade de 

decodificação; (ii) a mistura das questões de compreensão com várias outras que não se 

relacionam com o assunto, principalmente questões formais; (iii) a inexistência da relação entre 

os exercícios de compreensão e o texto ao qual se referem, apresentando apenas indagações 

genéricas ou de ordem subjetivas que podem ser respondidas com qualquer informação; e (iv) 

a ausência de atividades de compreensão que levem a reflexões críticas acerca do texto, uma 

vez que os exercícios, em sua maioria, não admitem expansão ou construção de sentidos.  

Para Strique (2017), outro aspecto acerca do LD é a indução à passividade do leitor. De 

acordo com a autora, essa passividade fica evidente mediante as questões prontas elaboradas 

pelo livro didático, posto que não é o educando que produz suas perguntas em busca de 

compreender os sentidos do texto. O leitor, de acordo com Strique (2017), portanto, não 

apresenta atitude responsiva ativa, pois não é de responsabilidade dele concordar ou discordar 

de um texto, já que o LD conduz todos os leitores a uma assimilação homogênea. 

Na seção seguinte, evidenciaremos como ocorrem as práticas de leitura no livro didático 

de Língua Portuguesa.  

 

4 REPENSANDO AS PRÁTICAS DE LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO  

  

Traremos a seguir os textos e suas respectivas atividades de leitura, retiradas do livro 

Português Linguagens, do 9º ano, dos autores William Cereja e Thereza Cochar, de 2015. Para 

Marcuschi (2008, p. 266), as sessões de leitura, compreensão e interpretação, presentes nos 

livros didáticos, supostamente devem “exercitar a compreensão, aprofundar o entendimento e 

conduzir a uma reflexão sobre o texto”. Desse modo, realizaremos uma análise com vistas a 

identificar se os exercícios de leitura que constam no livro didático em questão estão de acordo 

com essa proposta, ou seja, se essas questões estimulam a criticidade e o senso de interpretação 

do aluno ou se servem apenas como pretexto para tratar de análise gramatical e outros aspectos 

pouco concernentes ao conteúdo do texto. Por consequência, apontaremos a que concepção de 

linguagem essas atividades se relacionam. 

O livro didático, por vezes, não confere aos diferentes gêneros textuais nele trabalhados 

o tratamento adequado no que diz respeito à leitura e interpretação. A esse respeito, tomaremos 

como exemplo o anúncio a seguir e as atividades propostas pelo livro:  
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Figura 1 – Texto 1 

 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 24). 

 

Figura 2 – atividade de leitura 1 

 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 25). 

 

Na primeira atividade de leitura, percebemos que a questão preambular foca 

exclusivamente no texto (KOCH & ELIAS, 2008), posto que se trata de uma atividade em que 

basta ao leitor decodificar a imagem para que se chegue à conclusão de que se trata de um 

anúncio de marca de carro. Na questão 2, o texto é utilizado como pretexto para o trabalho com 

a sintaxe, em que caberá ao aluno identificar os verbos e orações existentes no anúncio. Dessa 

forma, não se cobra do leitor nenhum tipo de interpretação. Assim, ambas as questões não 

suscitam nenhum tipo de reflexão ou exigem um alto nível de compreensão por parte do aluno. 

Para uma abordagem mais eficaz do gênero, os autores poderiam incutir uma reflexão acerca 
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de como os anúncios são construídos, ressaltando seus elementos constituintes, e como isso 

influencia na produção de efeitos de sentido. 

Na questão 3, os autores pedem para que os alunos comentem sobre o papel da 

ambiguidade contida no anúncio. Assim como discorrem Koch & Elias (2008), é por meio da 

leitura que se produzem os sentidos do texto, a partir do conhecimento de mundo, posição 

social, valores e experiências do leitor. À vista disso, é necessário que o indivíduo tenha um 

certo nível de conhecimento para relacionar a Revolução Francesa à marca de carros francesa 

Renault, para que se chegue à conclusão de que o automóvel é revolucionário. Além disso, só 

é possível identificar a marca do carro através do símbolo exibido no veículo, o que implica em 

outros conhecimentos que o leitor deve possuir. 

A questão 4 foca na linguagem não verbal do texto, e leva em consideração os efeitos 

de sentido produzidos pelas imagens dos desenhos animados expostos no anúncio, que dão a 

ideia de que o automóvel é veloz, tornando-se mais apelativo ao público jovem. Por 

conseguinte, mediante esses exercícios propostos pelos autores do livro, conclui-se que as 

questões 3 e 4 sugerem uma reflexão crítica por parte do leitor, visto que é necessário dominar 

determinados conhecimentos de mundo para realmente compreender o anúncio. Desse modo, 

esses exercícios atuam no plano da interação autor-texto-leitor, porém, há a necessidade de um 

professor mediador para que essa interação aconteça e que os acontecimentos que permeiam o 

texto possam ser abordados e discutidos. 

O segundo texto que discutiremos aqui trata-se de uma tirinha, gênero textual bastante 

comum no livro didático escolhido: 

 

Figura 3 – Texto 2 

 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 123). 
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Esse texto traz uma atividade que contempla uma questão com foco voltado 

exclusivamente para o texto, mais especificamente para o aspecto não verbal, pois a alternativa 

correta apenas relaciona a imagem do índio à paixão e ao cupido. O tratamento dado à questão 

não estimula o desenvolvimento da criticidade do aluno, uma vez que toma o leitor como agente 

passivo no processo de leitura, posto que o livro coloca a compreensão como um procedimento 

uniforme (STRIQUE, 2017), visto que a atividade não contempla de forma adequada os efeitos 

de sentido que a tirinha produz (a crítica à invasão do homem branco às terras indígenas). 

Assim sendo, os autores deixam uma lacuna no que diz respeito à prática de reflexão 

por meio do texto. Para tanto, seria necessário dissertar sobre os reais sentidos por trás da 

tirinha, e como seu humor está construído por meio dos aspectos verbais e não verbais do texto. 

Portanto, no que tange às atividades propostas nos livros didáticos, os autores devem “observar 

se elas têm caráter crítico, se elas consideram o aspecto multimodal dos textos e se elas dão 

conta da atividade solidária desenvolvida na leitura de textos em situações da vida diária” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 270), isto é, para que o ato de ler seja entendido como uma prática 

social.  

A terceira atividade de leitura analisada também é pautada em torno de uma tirinha:  

 

Figura 4 – Texto 3 

 

Fonte: Cereja & Magalhães (2015, p. 198). 

 

A última atividade de leitura, aqui exposta, trata-se de uma questão objetiva, e solicita 

que o aluno identifique o fator cômico da tirinha. A opção “correta”, apontada pelo livro 

didático, abarca apenas o fato de que alguns vocábulos podem ter mais de um significado, 

deixando de lado as interpretações que podem ser feitas, sem aprofundar-se nos reais 



 

 

P
ág

in
a1

00
4

 

significados que a palavra “vida” pode ter. Na tirinha, o pai deseja falar sobre a vida, do período 

comum aos seres vivos, que vai do nascimento à morte. Entretanto, o filho se refere à vida de 

um jogo de videogame. 

Além disso, a atividade poderia suscitar no aluno uma reflexão sobre a pluralidade de 

sentidos que uma palavra pode dispor. No entanto, nesse caso, faz-se necessária a intervenção 

do professor, para que seja discutido o poder que a escolha vocabular tem na construção dos 

sentidos, e como essa escolha implica na compreensão e interpretação do interlocutor. 

Assim como aponta Marcuschi (2008), a prática de leitura superficial ainda é bastante 

comum nos livros didáticos. Dentre os problemas encontrados nas atividades de leitura, os 

principais são o baixo nível de compreensão e interpretação exigidos, além de questões que não 

trabalham com os efeitos de sentido produzidos pelo texto. Levando em consideração que as 

atividades analisadas são de um livro do 9º ano, é válido salientarmos que, em alguns casos, os 

alunos não são desafiados a pensar criticamente, posto que as atividades utilizam o texto apenas 

como pretexto, e não como ponto de reflexão, de interação autor-texto-leitor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tomar a leitura como processo de interação entre autor, texto e leitor é o pontapé inicial 

para que seja dado um tratamento mais adequado às atividades de leitura e interpretação do 

livro didático. Apesar de haver uma grande evolução no que diz respeito às atividades de leitura 

e interpretação, alguns autores ainda seguem um modelo prescritivo, que utiliza o texto como 

base para o trabalho exclusivo ou parcial de aspectos gramaticais diversos. Por vezes, os 

diversos gêneros textuais contemplados no manual não são aproveitados como deveriam, tanto 

em aspectos verbais como em não verbais. 

A partir da análise realizada neste trabalho, constatamos que a leitura superficial ainda 

é prática comum nos livros didáticos, como também é perceptível um determinado esforço dos 

autores para tentar romper com a concepção de leitura como ato de decodificação. Concluímos, 

portanto, que as atividades de leitura, presentes no livro didático escolhido, transitam entre o 

exercício de decodificar o texto e de construir um sentido por meio da interação autor-texto-

leitor (KOCH & ELIAS, 2008). Em vista disso, para que os alunos possam se tornar atores 

ativos no processo de construção de sentidos do texto, é mister quebrar certos paradigmas ainda 

vigentes nos livros didáticos de língua portuguesa. 
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RESUMO 

 
O Eixo de Literatura e Formação do Leitor integra o Programa Aprendizagem na Idade Certa (PAIC) e 

tem se constituído como uma política de formação de leitores literários no Estado do Ceará, 

contemplando todos os municípios cearenses. O presente trabalho tem como objetivos apresentar as 

assertivas do referido Eixo no que diz respeito ao formato implementado e o trabalho desenvolvido no 

âmbito da formação continuada de mediadores de leitura, bem como discutir os desafios e 

potencialidades. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa e de procedimento bibliográfico, com 

elementos descritivos. Como referencial teórico, foram utilizados autores que estudam a importância da 

literatura na formação estética e humanística, o letramento literário, o ensino da literatura e a relevância 

da mediação de leitura na formação de leitores literários: Candido (2009), Todorov (2010), Zilberman 

(2003), Freire (2004), Lajolo (1993), Moura (2016) dentre outros. O Eixo de Literatura e Formação do 

Leitor atua em várias frentes, com destaque para a criação de acervos literários com autores cearenses, 

intitulado “Coleção PAIC Prosa e Poesia” e a formação continuada de professores com propostas 

metodológicas de mediação de leitura e dinamização de acervos, unindo teoria e prática. O Eixo de 

Literatura e Formação do Leitor realiza formações sistemáticas, com temas que contribuem para a 

formação de mediadores de leitura, como letramento literário, estratégias de leitura, leitura com intenção 

marcada, contação de histórias, Círculo de cultura aplicado à literatura e outros. Com essas ações, o 

Eixo de Literatura tem se constituído como a principal e mais abrangente política de formação de leitores 

do Estado do Ceará, possibilitado a democratização do acesso ao livro e à leitura por meio da aquisição, 

distribuição e dinamização de acervos, contribuindo assim para o desenvolvimento e formação estética 

e cultural dos alunos da educação infantil ao ensino fundamental.  

 

Palavras-chave: Literatura. Formação. Mediação. Leitores.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A formação de leitores literários na educação básica tem se apresentado como uma 

necessidade, defendida por estudiosos da área e por referenciais que norteiam a educação, como 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Discutir o ensino da literatura no âmbito da 

universidade e nas instituições que organizam as estruturas do ensino básico se faz necessário, 

visto que a literatura é em potencial um instrumento de formação humana e muitos alunos tem 

a escola como a sua única possibilidade de contato com a literatura.  

É importante que o incentivo à leitura literária se inicie na infância, cabendo à escola 

implementar ações que contemplem a formação de leitores, o que perpassa por várias questões, 

como a formação de professores como mediadores, aquisição e qualidade de acervos, e 

metodologias que possam mobilizar positivamente a relação aluno-texto-autor.  
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O Eixo de Literatura e Formação do Leitor surge dentro do Programa Aprendizagem na 

Idade Certa (MAIS PAIC) com o objetivo de incentivar a leitura, tornando as crianças da escola 

pública mais leitoras de textos literários.  Assim, de modo sistemático e refletido, tem sido 

desenvolvido uma política de formação de leitores, partindo do pressuposto de que o professor 

precisa ser inicialmente um mediador entre o leitor e o livro, até que os alunos consigam uma 

autonomia leitora e não necessite mais de mediação.  

Com diferentes estratégias de formação docente, difusão do livro e dinamização de 

acervos, essa política de formação de leitores no Estado do Ceará tem se destacado e mudado 

as rotinas escolares, onde a literatura tem ganhado lugar de privilégio. Com fundamentações 

basilares, o referido Eixo traz diferentes perspectivas teóricas como instrumentalização para o 

letramento literário, relacionando teoria e prática. 

O presente artigo situa o Eixo de Literatura e Formação do leitor dentro do Programa 

Aprendizagem na Idade Certa (MAIS PAIC), aborda a sua atuação e discute a importância da 

literatura na formação humana. O referido Eixo desenvolve um trabalho de letramento literário, 

a partir da formação de mediadores de leitura e dinamização de acervos, que são produzidos e 

distribuídos pela Secretaria da Educação do Estado – SEDUC.  

Esta pesquisa é qualitativa, de procedimento bibliográfico e descritivo. Teoricamente é 

ancorada em autores que discutem a importância da literatura e defendem a sua incursão na 

escola, como Candido (2009), Todorov (2010), Zilberman (2003), Freire (2004), Lajolo (1993), 

Moura (2016), Kleiman (1996), dentre outros. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa é de abordagem qualitativa, visto que tem caráter exploratório e buscou 

aspectos subjetivos, percepções, reflexões, entendimentos e interpretação de textos e contextos 

em que o objeto de estudo está circundado.  

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, em que foi coletado referencial teórico 

publicado sobre a importância da literatura na formação humana, o letramento literário e a 

mediação de leitura, bem como apresentar o próprio Eixo de Literatura e Formação do leitor. 

Foi utilizada também a pesquisa descritiva e documental, pela qual foi possível 

apresentar o Programa Aprendizagem na Idade Certa (MAIS PAIC), o Eixo de Literatura e 

Formação do Leitor e sua atuação no Estado do Ceará enquanto responsável pela política de 

formação de leitores literários.   
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Fundamentam este trabalho, teóricos que discutem a importância do texto literário e a 

formação de leitores, como: Candido (2009), Candido (2009), Todorov (2010), Zilberman 

(2003), Freire (2004), Lajolo (1993), Moura (2016), Siqueira (2016), Kleiman (1996), dentre 

outros. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, o primeiro passo foi realizar o levantamento 

bibliográfico. Em seguida foi realizado consultas aos documentos oficiais que explicitam o 

Programa Aprendizagem na Idade Certa (MAIS PAIC) e o funcionamento do Eixo de Literatura 

e Formação do Leitor. Por último foi realizada uma análise dos dados, refletindo sobre os seus 

resultados.  

 

3 EIXO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR – A LEITURA LITERÁRIA 

EM FOCO 

 

Muito se discute sobre a importância da presença da literatura na vida das pessoas e suas 

implicações sociais, culturais, cognitivas e até afetivas, por ser a literatura produto cultural e 

arte que humaniza (CANDIDO, 1999). Nesse sentido, há uma defesa de que a literatura deve 

estar presente na escola, especialmente nos primeiros anos de escolaridade. “Preservar as 

relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de aula, decorre de ambas 

compartilharem um aspecto em comum: a natureza formativa” (ZILBERMAN, 2003, p. 25). 

Ao apresentar as competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também coloca a literatura como uma necessidade: 

 

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o 

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e 

outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial 

transformador e humanizador da experiência com a literatura (BRASIL, 2018, 

p. 85).  

 

Assim, é consenso de que a formação de leitores precisa começar cedo, de preferência 

na infância. Mas formar leitores na escola perpassa por questões de diferentes ordens, que vai 

desde a formação do professor, que será o principal mediador de leituras literárias, o acesso a 

acervos literários, até questões de currículo, ou seja, o lugar resguardado para a literatura. “O 

ensino da literatura tem sido considerado como uma das principais funções da escola desde os 

níveis mais elementares da escolarização.” (MOURA, 2016, p. 109). Corroborando com esse 

entendimento, Regina Zilberman (2003, p. 16) afirma que: “a sala de aula é um espaço 
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privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um campo importante 

para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito menos desmentida a 

sua utilidade.” 

Vale ressaltar que, especialmente na educação infantil e no ensino fundamental, “ensinar 

literatura não se reduz a ensinar um conteúdo, um saber – como se ensina a biologia, química, 

geografia e mesmo uma língua” (MOURA, 2016, p. 109), o que requer professores preparados 

para tal função, visto não ser possível trabalhar com análises literárias nesse período da vida 

escolar, mas formar sujeitos leitores. Assim,   

 

Pensar uma metodologia que favoreça a interação do leitor com o texto é um 

desafio. Ensinar literatura é propiciar/favorecer o encontro do leitor com o 

texto literário. O primado do texto antes da crítica, antes das classificações, 

antes das interpretações. Esta conduta pressupõe uma atitude que descentra o 

“ensino” do texto e do professor e foca no texto versus leitores.” (MOURA, 

2016, p. 109). 

 

No entanto, muitas vezes os professores não se sentem preparados para incluir a 

literatura no cotidiano escolar. Quando se pensa na formação inicial dos professores, a 

universidade se volta muito para as questões analíticas, que também são importantes, dando 

pouca ênfase para as discussões sobre o ensino de literatura. E muitas vezes, os alunos 

licenciados em letras, quando se deparam com a sala de aula, não estão preparados para lidar 

com a literatura na educação básica, especialmente na educação infantil e ensino fundamental, 

que trabalha com a literatura na perspectiva de formação de leitores, numa dimensão lúdica. 

Segundo a BNCC, a escola dever “Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo 

do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua 

diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.” (BRASIL, 2017, p. 108). 

Considerando a necessidade de professores minimamente habilitados para o ensino da 

literatura na promoção de leitores, a formação continuada foi vista como um caminho, através 

de uma proposta que abordasse teoria e prática, propiciando experiências de formação leitora e 

reflexões sobre essas práticas, à luz da teoria, que implementa novas práticas, ou seja, ação-

reflexão-ação. Assim surge o Eixo de Literatura e Formação do Leitor, no Estado do Ceará, 

como uma política social que abarca todos os municípios cearenses, contribuindo para a 

formação estética da criança, bem como a formação cultural, social e dialógica. 

Para uma maior compreensão do Eixo de Literatura e Formação do leitor e sua atuação, 

é importante apresentar as suas origens. Esse Eixo se situa dentro do Programa Aprendizagem 

na Idade Certa (MAIS PAIC), que é uma ampliação do Programa Alfabetização na Idade Certa 
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– PAIC. Este teve origem em 2004 e começou a se configurar a partir do Comitê Cearense para 

a Eliminação do Analfabetismo Escolar, instituído através da Assembleia Legislativa, em 

parceria com outras instituições, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF 

e universidades. 

O referido Comitê tinha como objetivo pesquisar e evidenciar a situação do 

analfabetismo de crianças no Estado do Ceará, para posteriormente elaborar propostas e traçar 

estratégias para sanar ou reduzir os índices de analfabetismo. Para essa empreitada social, 

muitas instituições contribuíram. Assim, o Comitê realizou seminários em todo o Estado, 

apresentando em gráficos a situação das crianças no que diz respeito a aquisição da leitura e da 

escrita. Esses encontros contribuíram para reflexões e tomada de decisão frente ao problema 

que atingia muitas crianças cearenses.  

De acordo com o Regime de Colaboração para a Garantia do Direito à Aprendizagem 

da SEDUC (CEARÁ, 2012, p. 19): “das oito mil crianças avaliadas, 39% não leram o texto; 

15% leram muito mal, soletrando e sem compreender; 31% leram com dificuldade e 

compreenderam parcialmente e apenas 15% leram e compreenderam”.  

Desse panorama da educação cearense surgiu o Programa Alfabetização na Idade Certa 

– PAIC, que foi estruturado em cinco eixos: Gestão da Educação, Avaliação Externa, 

Alfabetização, Formação do Leitor e Educação Infantil. Ampliado como Programa de 

Aprendizagem na Idade Certa (MAIS PAIC), contemplando não apenas a educação infantil e 

alfabetização, mas todo o ensino fundamental, os eixos foram reconfigurados para: Eixo Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, Eixo Gestão Municipal, Eixo Educação Infantil, 

Avaliação Externa, Eixo   Literatura e Formação do Leitor. Esse Programa é uma política que 

atua numa perspectiva sistêmica, a partir de um leque de metas e ações articuladas e contínuas.  

Cada eixo tem suas especificidades, mas todos convergindo para melhorar a qualidade 

da aprendizagem. Especificaremos apenas o Eixo de Literatura e Formação do leitor, que atua 

em várias frentes, com destaque para a criação de acervos literários com autores cearenses, 

intitulado “Coleção PAIC Prosa e Poesia” e formação de professores com propostas 

metodológicas de mediação de leitura e dinamização dos acervos. Com essas ações o Eixo visa 

ampliar a política de formação de leitores (alunos e professores) e democratizar o acesso ao 

livro e à leitura por meio da aquisição, distribuição e dinamização de acervos literários, 

contribuindo assim para o desenvolvimento humano da criança e sua formação cultural e 

estética.  

A literatura na perspectiva do Eixo de Literatura, partiu do pressuposto de direitos 

defendido pelo escritor Fabiano dos Santos Piúba, segundo o qual:  
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Toda criança tem o direito de aprender a ler e a viajar no universo das palavras 

que moram nos livros. Toda criança tem o direito de gastar os livros com suas 

impressões digitais e com as asas da imaginação. Toda criança tem o direito 

de brincar com as palavras, as histórias, as poesias, as fábulas, os contos. Toda 

criança tem o direito de crescer com os livros fazendo parte de sua vida e de 

sua história (PIÚBA, 2009, sem paginação).  

 

Considerando que a literatura é um potencial instrumento de formação, com função 

humanizadora (CANDIDO, 1999) e corre risco de não fazer parte da formação cultural do 

sujeito (TODOROV, 2010), torna-se muito necessário um trabalho de mediação de leitura.   

Essa é a proposta do Eixo de Literatura e Formação do Leitor, potencializar a relação do aluno 

com o texto literário, através do trabalho de mediação.  

 

3.1 Criação e distribuição de acervos – potencializando escritores cearences 

 

O Eixo de Literatura e Formação do Leitor, dentre as ações de incentivo a leitura, vem 

lançando editais para a criação de acervos literários do próprio Estado, intitulado “Coleção 

PAIC Prosa e Poesia”, os quais são produzidos e distribuídos para todas as escolas da educação 

infantil e ensino fundamental. Os textos que compõe a referida Coleção são produzidos por 

autores cearenses, seja em prosa ou em verso, de tema livre, mas que tenha valor estético, 

priorizando a relação de pertencimento com a cultura local. Essa ação tem contribuído para que 

cada escola tenha o seu acervo e este chegue às mãos das crianças. Para isso, foram entregues 

suportes para serem afixados nas paredes da sala de aula, ao alcance das crianças. Com sete 

editais publicados, o acervo conta com 222 coleções, conforme descrição no quadro abaixo:  

 

ORDEM ANO QUANTIDADE 

DE TÍTULOS 

PÚBLICO ATENDIDO QUANT. TIRAGENS 

EXEMPLARES 

1º 2010 24 títulos 12 para Ed. Infantil  

12 para 1º e 2º ano 

13.000 coleções  

156 mil exemplares 

2º 2011 24 títulos 12 para Ed. Infantil  

12 para 1º e 2º ano 

15.000 coleções  

180 mil exemplares 

3° 2012 36 títulos 12 para Ed. Infantil 

12 para 1º, 2º e 3º ano  

12 para 4º e 5º ano 

28.000 coleções  

336 mil e exemplares 

4° 2013 36 títulos 12 para Ed. Infantil 

12 para 1º, 2º e 3º ano  

12 para 4º e 5º ano 

28.000 coleções  

336 mil e exemplares 

5° 2014 36 títulos 12 para Ed. Infantil 

12 para 1º, 2º e 3º ano  

12 para 4º e 5º ano 

32.000 coleções  

384 mil exemplares 

6° 2017 36 títulos 12 para Ed. Infantil 

12 para 1º, 2º e 3º ano  

12 para 4º e 5º ano 

44.680 coleções  

536 mil exemplares 
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7° 2018 30 títulos 15 para 6º e 7º ano  

15 para 8º e 9º ano 

10.061 coleções  

150.915 exemplares 

 

Como percebemos, o primeiro edital foi lançado em 2010. Inicialmente os títulos 

beneficiavam a educação infantil e de 1° a 3° ano do ensino fundamental, cada um com 24 

livros, sendo 12 para cada nível. Em 2012 foram ampliados para 36 livros, contemplando 

também as crianças do 4° e 5° ano, mantendo o quantitativo de 12 títulos por cada categoria. 

Por questões financeiras, não houve edital nos anos de 2015 e 2016, retornando em 2017 com 

os mesmos quantitativos e o mesmo público beneficiado. Em 2018 o edital lançado não 

contemplou a educação infantil e nem as séries iniciais do ensino fundamental, mas destinou-

se as séries finais do ensino fundamental, visto que até então as escolas só utilizavam os acervos 

do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) do Ministério da Educação (MEC).  

É também possível perceber que os quantitativos de reprodução das obras foram 

aumentando, mesmo nos anos em que o público atendido permanecia as mesmas categorias. O 

exemplo é que em 2012 foram 28.000 coleções e 336 mil exemplares para alunos da educação 

infantil ao 5° ano. E em 2017, para as mesmas categorias de alunos, foram 44.680 coleções e 

536 mil exemplares.  

Além de gerar um considerável acervo nas escolas, os editais de literatura valorizam e 

incentivam os autores cearenses, visto que só podem participar quem é do Estado ou que resida 

há mais de dois anos, o que potencializa a produção literária local. Após receberem os textos 

anonimamente, o Eixo de Literatura e Formação do Leitor cria uma banca avaliativa, onde os 

pareceristas escolhem os livros que serão editados. Após a divulgação dos resultados, é criada 

uma equipe responsável por todo trabalho gráfico e de edição, para só depois ser enviado a 

gráfica através de processos de licitação.  

Ao chegar na Secretaria da Educação do Estado, os títulos impressos são enviados às 

escolas para que os alunos tenham “o direito de gastar os livros com suas impressões digitais e 

com as asas da imaginação”, como afirmou Fabiano dos Santos, escritor e precursor do Eixo de 

Literatura e Formação do Leitor.  

Considerando que a literatura “não perdeu o seu poder libertador” e “nos conduz a um 

conhecimento do humano, o qual importa a todos” (TODOROV, 2010, p. 91), podendo ser vista 

como instrumento de resistência, se faz necessário a sua presença nas séries iniciais da vida 

escolar do sujeito, considerando que muitas vezes a escola ainda é o único locus para a formação 

estética na perspectiva da literatura. Para Lins: “muitos alunos têm nos livros escolares sua 
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única ração para a literatura, e o único meio de chegar a conclusões sobre o que são as letras e 

os escritores” (LINS, 1978, p. 35). 

 

3.2 Formação de professores – a mediação de leitura como um caminho 

 

Dentre as ações desenvolvidas pelo Eixo de Literatura e Formação do Leitor, talvez a 

mais importante e impactante seja a de formação de professores como mediadores de leitura. 

Antes dos acervos da Coleção PAIC Prosa e Poesia, era possível encontrar nas escolas outros 

acervos, especialmente do PNBE. No entanto, muitos livros permaneciam intocados, por quase 

não haver trabalho voltado para a dinamização dos acervos e formação de leitores. Assim, o 

Eixo compreendeu a importância de elaborar uma proposta de formação continuada de 

professores, envolvendo teoria e prática, a partir de experimentos realizados nas escolas e 

refletidos nos encontros formativos.  

A Proposta de formação de professores mediadores parte do pressuposto de que o ser 

humano é dialógico e cultural, que traz uma história individual e também coletiva. O Eixo de 

Literatura e Formação do Leitor tem um arcabouço teórico de base, que sustenta, de modo geral, 

as propostas metodológicas e agrega outros referenciais. Dentre esses fundamentos basilares 

estão os estudos de Vigotsky, considerando especialmente a mediação; Piaget, com foco no 

desenvolvimento do sujeito a partir da sua relação com o objeto do conhecimento; Wallon, pela 

abordagem do afeto como primordial para a aprendizagem efetiva e Paulo Freire, por considerar 

o sujeito cultural e dialógico. O sociointeracionismo de Lev Vigotsky (1989) discute a 

importância da mediação nos processos de desenvolvimento, bem como a importância do 

mediador que atua na zona de desenvolvimento proximal, possibilitando que o aluno saia da 

zona real e chegue a potencial.  Para Piaget, o desenvolvimento ocorre a partir das interações 

do sujeito como o objeto do conhecimento, nesse caso o livro, em processos indissociáveis e 

complementares.  

Segundo Henri Wallon (2003), os vínculos afetivos potencializam a aprendizagem. O 

afeto tem papel relevante na formação da pessoa, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, 

fortalecendo o sentimento de segurança e impulsionando a responsabilidade social e percepção 

positiva do mundo. A interação entre autor e leitor, pelo ato da leitura, perpassa pelo viés 

emocional/afetivo. Dessa forma, as formações do Eixo de Literatura discutem também a 

importância do afeto entre os sujeitos e instâncias envolvidas no processo de formação de 

leitores literários, como o mediador, o leitor, o objeto livro e a biblioteca ou sala de leitura. 
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Paulo Freire, além de abordar a necessidade de uma formação dialógica, também 

valoriza a dimensão afetiva nos processos de mediação, para o qual a afetividade é o movimento 

de ir ao encontro do outro, de suas necessidades, seus desejos. As relações afetivas favorecem 

princípios básicos de humanidade, como o respeito e a outredade. Esse espaço subjetivo de 

construção de sentidos possibilita muitas aprendizagens, de ordem sensorial, emocional, 

cognitiva e sociocultural.  

Partindo desse pressuposto teórico que ancora outros referenciais mais específicos, o 

Eixo de Literatura e Formação do Leitor propõe um processo formativo que envolve pensar 

sobre a prática. A reflexão implica o homem olhar para dentro de si, observar as suas próprias 

experiências, ver o seu entorno carregado de simbologias, valores, crenças, interesses, 

subjetividades e ser capaz de reconfigurar, essas práticas. Nesse sentido, Paulo Freire afirma 

que “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, entre 

o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2001, p. 42). O objetivo de unir teoria e prática é 

exatamente favorecer esse refletir sobre o realizado. 

O professor como mediador, tem papel importante na formação de leitores literários, 

através de estratégias discutidas e experienciadas nas formações promovidas pelo Eixo. 

Considerando as interações sociais e a mediação no âmbito da literatura, Marisa Lajolo afirma 

que “a obra literária é um objeto social. Para que ela exista, é preciso que alguém a escreva e 

que outro alguém a leia. Ela só existe enquanto obra neste intercâmbio social.” (LAJOLO, 1993, 

p. 16). O Eixo de literatura acredita que, para que haja uma mediação efetiva e afetiva entre o 

leitor e a obra, é necessário que o professor se coloque como um mediador dessa relação, 

favorecendo o acesso do aluno ao texto de forma agradável. Para tanto, ele precisa estar em 

constante processo formativo.  

As formações do Eixo de Literatura se iniciaram no ano de 2009, com 32 horas 

semestrais, portanto, 64 horas de formação por ano. Esse formato perdurou até 2015, com 

oficinas de dinamização da leitura Literária, tendo como público os mediadores de leitura dos 

municípios com função voltada para multiplicarem as oficinas para os professores da Ed. 

Infantil e do Ensino Fundamental. De 2016 a 2018, as formações passaram a ser bimestrais, 

com carga horária de 04 horas por formação. No ano de 2019, por questões estruturais nos 

municípios, as formações mantiveram-se bimestrais, mas com apenas 2 horas, destinadas a 

formação de formadores regionais com a função de multiplicar as formações para os formadores 

municipais e esses multiplicando as formações com a carga horária reduzida, para os 

professores da Educação infantil e Ensino Fundamental da rede pública. O foco das formações 

é o Letramento Literário.  
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Para cada formação existem referenciais teóricos específicos e metodologias diferentes, 

mas todos com foco na formação de leitores, objetivo geral do Eixo. Entre 2009 a 2015, foram 

abordadas as seguintes temáticas: Oficinas: Contação de História; Teatro e Literatura; 

Recreação Literária; Musicalizando as Histórias Infantis; A Leitura como imagem; Planejando 

um evento literário; Literatura nas ondas do rádio. De 2016 a 2019, foram abordadas discussões 

e práticas a partir dos seguintes temas: A função da literatura; O professor como mediador de 

leitura literária; Estágios psicológicos do leitor; Estratégias de Leitura; Leitura com intenção 

marcada; Letramento Literário; A escola e a formação de leitores; A BNCC e a literatura, dentre 

outros. As formações são pensadas a partir das necessidades que se apresentam, sem dispensar 

referenciais teóricos e experimentos em sala de aula.  

Nas formações são utilizados os livros da Coleção PAIC Prosa e Poesia com diferentes 

estratégias de dinamização de acervos, possibilitando, a partir de teorias, refletir sobre a prática. 

No entanto, de 2017 a 2017 encontrou-se no Círculo de Cultura aplicado à literatura, uma 

metodologia eficaz de formação de leitores, considerando os conhecimentos culturais dos 

alunos, a dialogicidade, a intertextualidade e a possiblidade de agregar outras linguagens 

artísticas ao texto literário. Paulo Freire diz que no Círculo, o homem “vai dominando a 

realidade. Vai humanizando-a. Vai acresecentando a ela algo que ele mesmo é fazedor. Vai 

temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura.” (FREIRE, 2003, p. 51).  

O Círculo de Cultura, é, portanto, “um lugar onde todos têm a palavra, onde todos leem 

e escrevem o mundo. É um espaço de trabalho, pesquisa, exposição de práticas, dinâmicas e 

vivências, que possibilitam a construção coletiva do conhecimento.” (FREIRE, 2004). Nesse 

processo de mediação, cabe ao professor comprrender as necessidades dialógicas do seu grupo. 

Segundo Kleiman (1996, p. 24): "é durante a interação que o leitor mais inexperiente 

compreende o texto: não é durante a leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz alta, mas 

durante a conversa sobre aspectos relevantes do texto”. 

É importante ressaltar que o trabalho de formação continuada de professores como 

mediadores de leitura que o Eixo de Literatua e Formação do Leitor vem desenvolvendo no 

Estado do Ceará tem contribuído para a formação de repertório literário desses professores, que 

são explicitados nas trocas de exeperiências durante as formações.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Eixo de Literatura e Formação do Leitor, com muitos anos de atuação na formação 

continuada de professores como mediadores de leitura, bem como aquisição e distirubuição de 
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acervos, tem se constituído como a princiapl e mais importante política de formação de leitores 

literários no Estado do Ceará.  

A aquisição de acervos através de editais de seleção de textos lirários de escritores 

cearenses tem fortalecido a escritura de autores locais, onde muitos talentos têm sido revelados. 

Outra vantagem tem sido a oportunidade de aproximar o aluno-leitor do escritor, através de 

eventos que são realizados. Os escritores normalmente são figuras distantes da realidade dos 

alunos. Com a Coleção PAIC Prosa e Poesia tem sido possível a interação do leitor com o autor 

da obra. 

No que diz respeito as formações docentes, elas são sistemáticas e abordam diferentes 

temas e estratégias de formação de leitores, bem como potencializa a dinamização de acervos, 

unindo teoria e prática. É importante destacar que as formações têm contribuído também para 

criação e implementação do repertório literário dos próprios professores. É comum 

depoimentos de que, só depois das formações, eles estão se construindo como leitores literários.  

No entanto, nesses anos surgiram alguns percalsos, como por exemplo, verba para 

financiar os editais de literatura, o qual foi interrompido em alguns anos. Outra dificuldade tem 

sido com relação a dinâmica das formações nos municípios. Muitas vezes a carga horária 

precisou ser reduzida, em virtude de condições estruturais nos repasses. Mas, mesmo diante das 

circunstâncias, o Eixo de Literatura e Formação do Leitor tem alterado as dinâmicas das salas 

de aulas. É possível ver muitos projetos literários sendo desenvolvidos nas escolas, muitos dos 

quais se extendem à comunidade do entorno da escola. A literatura é exigida em cada sala de 

aula como uma atividade diária.  

Assim, acredita-se que esta pesquisa irá contribuir com outras que buscam projetos ou 

políticas desenvolvidas em prol da formação de leitores e cumpre o objetivo de divulgar as 

assertivas do Eixo de Literatura e Formação do Leitor que faz parte do Programa Aprendizagem 

na Idade Certa, no Estado Estado do Ceará.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho é resultado das leituras e discussões mediadas durante a disciplina Ensino-

aprendizagem de leitura e de escrita, cursada no Mestrado Acadêmico em Ensino (CMAE), do Programa 

de Pós Graduação em Ensino (PPGE) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

resultando numa pesquisa bibliográfica e de campo  que teve como objetivo compreender as práticas de 

leitura como ferramentas para o desenvolvimento de ensino e aprendizagem da leitura na Educação 

Básica e seu uso em diversos contextos. Para respaldar esse trabalho recorremos aos aportes teóricos de 

Abreu (2001); Amarilla (2003); Bakhtin (2003); Maia (2007); Sampaio (2003); Street (2014) e Villard 

(1997). A análise teve como base as observações realizadas pelas autoras em uma escola da cidade de 

Pau dos Ferros/RN. Como resultados, constamos que a escola trabalha a leitura levando em consideração 

o contexto social e os seus diversos usos, o que se conclui que é preciso compreender a leitura de forma 

ampla e que a escola desempenha papel importante na formação de leitores, no entanto esse trabalho 

não é somente do professor, mas de um coletivo que envolve a escola como um todo e a família do 

aluno, para se chegar a resultados mais significativos no que diz respeito a formação do leitor atuante 

na sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. Formação de leitores. Leitura. Uso social da leitura. 

 

1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Este trabalho é resultado das leituras, discussões e pesquisa de campo, mediadas através 

da disciplina Ensino-aprendizagem de leitura e de escrita, cursada no Mestrado Acadêmico em 

Ensino (CMAE), do Programa de pós Graduação em Ensino (PPGE) da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), que abordou dentre seus conteúdos a leitura e suas faces, o 

gênero como ferramenta de ensino-aprendizagem de leitura e escrita, o multiletramento e o 

ensino de leitura, a formação e experiências com leituras na educação básica.  

Nesse contexto, optamos em trabalhar especificamente com o ensino de leitura em 

diferentes perspectivas na educação básica por compreendermos que é a partir da leitura que o 

sujeito constrói sua concepção de mundo e se torna capaz de agir mediante as informações 

recebidas, interagir, concordar ou discorda de forma coerente, consciente e crítica. Com a 
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certeza de que esse processo é contínuo em todas as fases da vida: infância, adolescência e 

adulta e por toda a vida, pois o gosto pela leitura impulsiona o individuo a continuar lendo, 

independente de está ou não em uma escola ou universidade.  

Ciente que a caminhada desse aluno/indivíduo passa por muitas faces, como: o ambiente 

familiar, o ambiente escolar, a formação dos professores, o planejamento escolar, o livro 

didático utilizado, entre outras. Mediante essas constatações e a necessidade de se verificar as 

práticas de leitura vivenciadas nas escolas locais, solicitamos permissão para acompanharmos 

aulas numa turma de 5º ano, na Escola Estadual “João Escolástico”, na cidade de Pau dos Ferros 

- RN, com o objetivo de compreender as práticas de leitura como ferramentas para o 

desenvolvimento de ensino e aprendizagem da leitura na Educação Básica e seu uso em diversos 

contextos.     

Para fundamentação teórica esse trabalho foi ancorado nos estudos de Abreu (2001); 

Amarilla (2003); Bakhtin (2003); Maia (2007); Sampaio (2003); Street (2014) e Villard (1997).  

Esses autores nos permitiram uma maior discussão e compreensão sobre a temática proposta.  

 

2 ASPECTOS TEÓRICOS: LEITURA E LETRAMENTO SOCIAL 

 

A leitura hoje tem se tornado palco de grandes debates e discussões e apesar das 

inúmeras pesquisas na área, ainda é necessário compreender de que forma os sujeitos se 

apropriam da leitura. Ainda é recorrente, um número significativo de pessoas que não 

conseguem utilizar a leitura de forma mais ampla, estamos falando do uso social da leitura que 

vai além da codificação/decodificação, ou seja, saber usá-la em suas mais diversas utilidades 

na sociedade e isto está em consonância com a construção de um sujeito mais autônomo. 

Sob esse viés, iniciamos essa discussão abordando a importância de não só alfabetizar, 

no sentido codificar/decodificar, mas compreender a alfabetização dentro das práticas de 

letramento que possa permitir aos discentes a utilização da leitura em suas práticas sociais, 

compreendendo o mundo ao seu redor. 

É essencial que a escola prepare o sujeito para atuar de forma crítica na sociedade, que 

possa compreender “o texto” em suas entrelinhas, reconhecer suas intenções, isso porque 

estamos mergulhados em práticas sociais concretas conforme argumenta Street (2014):   

 

[...] os sujeitos estão imersos em um ‘armazém de conceitos, convenções e 

práticas’, ou seja, vivemos práticas sociais concretas em que diversas 

ideologias e relações de poder atuam (...) principalmente se levarmos em 
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consideração as culturas locais, questões de identidade e as relações entre os 

grupos sociais (STREET, 2014, p. 9). 

 

Diante dessa proposta percebe-se que a leitura e consequentemente a escrita, não podem 

ser vistos apenas do ponto de vista linguístico, mas sim como processo de interação que 

possibilita o conhecer do aluno/individuo enquanto sujeito coletivo que ao longo da vida 

acumula informações, experiências, conhecimentos e a partir dessas se transforma, se reinventa. 

Seguindo esse raciocínio reforçamos que saber ler vai além da codificação/decodificação, ler é 

um processo abrangente e complexo, conforme explica Villardi (1997, p. 4),  

 

[...] ler é construir uma concepção de mundo, é ser capaz de compreender o 

que nos chega por meio da leitura, analisando e posicionando-se criticamente 

frente às informações colhidas, o que se constitui como um dos atributos que 

permitem exercer, de forma mais abrangente e complexa, a própria cidadania. 

 

No entanto, o processo de leitura passa por várias etapas, e nessas estão às dificuldades 

que os envolvidos são levados a enfrentar. No Brasil, existem ainda os que pensam ser a leitura 

um processo fechado e inacessível, conforme menciona Abreu (2001, p. 155): 

 

O que as intervenções pedagógicas e governamentais têm conseguindo fazer 

com maior sucesso, em favor da leitura, é disseminar socialmente a ideia de 

que leitura é algo para poucos e bons. Os livros lidos por muitos não servem; 

bons são aqueles que poucos leem, menos entendem e menos ainda gostam.   
 

Percebe-se que esse pensamento gera um atraso do ponto de vista intelectual e cultural, 

que de encontro com a falta de estrutura adequada nas escolas e as inúmeras falhas que ocorrem 

ao longo do percurso, impossibilitam a formação de um leitor para a vida toda, conforme 

defendido por Villard (1997).  Entretanto, se esse processo for inverso, confirma-se o 

pensamento de Abreu (2001, p. 157) que diz: “não é preciso que todos leiam da mesma forma. 

Não é preciso que todos gostem dos mesmos livros. Não é preciso, nem desejável, que todos 

tenham a mesma opinião sobre eles”.     

É evidente que o processo entre ler e gostar de ler, não é adquirido com muita facilidade 

e depende de vários fatores que será vivenciado pela criança na sua relação com a escola, com 

o professor e também com sua família.  Iniciando pela escola essa criança se encontrará, na 

maioria das vezes, conforme afirma Maia (2007, p. 15-16), com a “falta de condições para o 

desenvolvimento de práticas efetivas de leituras, face ao reduzido número de bibliotecas 

escolares e/ou salas de leituras; e a má-formação do professor de língua materna no que diz 

respeito ao referencial teórico-metodológico sobre leitura”. 
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No mesmo tempo e espaço ocorrerá o encontro entre aluno x professor e essa é uma 

questão que precisa ser vista, considerando que esses sujeitos estão envolvidos em um mesmo 

processo e como tal precisam ter uma interação e principalmente precisam ter interesses 

comuns, pois como relata Amarilha (2013, p. 77) “dificilmente, os desejos dos professores 

coincidem com os desejos dos aprendizes” e essa falha encontra respaldo na falta de articulação 

entre os objetivos da escola e dos alunos e na falta de preparo de muitos professores, conforme 

explica Sampaio (2003, p. 171) “[...] se o professor não for um leitor, dificilmente conseguirá 

repassar para o aluno a ideia de que a leitura deve ser uma atividade lúdica, voluntária, prazerosa 

e, acima de tudo, significativa para sua vida”. 

O envolvimento da família como primeiro mediador de leitura é fundamental, no 

entanto, constata-se que muitas dessas crianças não conseguem esse apoio em casa, em razão 

de fatores como: falta de tempo, a falta de conhecimento e até o desconhecer dos códigos 

linguísticos (o não letramento dos pais), esses casos frequentes promovem uma maior 

responsabilidades para as escolas e professores que quando diante de um leitor inexperiente 

precisam iniciar, apresentar esse sujeito ao mundo da leitura, sem desconsiderar o que Amarilha 

(2013, p. 81) diz que: “[...] no ato de ler, o individuo projeta sobre o texto seu conhecimento de 

mundo e sua capacidade de recombiná-lo, mental e imaginativamente”, retomando a discussão 

da necessidade do conhecer os alunos para assim, proporcioná-lo uma atividade intelectual e 

social.   

Analisando essas discussões, verifica-se que o processo de mediação de leitura e gosto 

pela leitura não se constrói sem um mergulho no ato de ler, pois como explica Bakhtin (2003, 

p. 330) “[...] não existem palavras sem voz, palavras de ninguém” e considerando essa 

explicação é preciso compreender o outro, sua consciência e seu mundo e ao mesmo tempo ter 

uma posição ativa diante o que ser ler.  

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente trabalho constitui-se como resultados das discussões advindas da disciplina 

“Ensino e aprendizagem da leitura e da escrita” e teve como um dos objetivos comprender as 

práticas de linguagem como ferramentas para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de 

leitura e escrita na Educação Básica, considerando as situações de uso da língua em contextos 

escolares e não escolares. Para tanto, realizamos uma pesquisa de campo, em uma escola para 

observamos as práticas e uso social da leitura na sala de aula. 
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As observações aconteceram em uma escola da rede estadual de ensino, sem entraves a 

Escola Estadual “João Escolástico” nos recebeu e nos autorizou acompanhar as aulas no turno 

vespertino, escolhemos a turma do 5º ano, turma de 26 alunos.  

O objetivo principal das observações era compreender as práticas de leitura como 

ferramentas para o desenvolvimento de ensino e aprendizagem na educação básica e a partir 

dessa práticas conseguir propor discursões sobre leitura e literatura e seus usos em diversos 

contextos, nesse perspectiva no final da disciplina foi mandado uma oficina para se trabalhar o 

tema: “Leitura e Literatura: a poesia formando, informando e encantando o(s) leitor (es)”.  

Voltando a observação, no primeiro contato com a turma, a professora nos apresentou e 

em seguida iniciou a aula, que era da disciplina Língua portuguesa, com as apresentações dos 

trabalhos de criação de um jornal pelos alunos, iniciada na aula anterior. 

No segundo contato, acompanhamos a referida turma numa atividade de leitura que foi 

realizada na biblioteca da escola, é importante mencionar que esse trabalho já é uma prática na 

escola e não uma atividade isolada, em razão da observação. Para constatar, em outro momento 

verificamos a mesma atividade com uma das turmas do quarto ano.  

O nosso objetivo nessa visita foi observar e registrar as práticas realizadas na sala de 

aula e sua relação com outros contextos sociais, em razão disse não houve interferência de nossa 

parte no decorrer das atividades, seguiremos descrevendo a observação feita na turma.  

Pelo exposto nosso percurso metodológico se pautou numa pesquisa bibliografia e de 

campo, com abordagem qualitativa. O corpus foi constituído por meio dos registros de 

observação dos dois momentos anteriormente citados.  

 

4 DESCREVENDO A EXPERIÊNCIA: VIAJANDO NA LEITURA DO JORNAL 

CONSTRUÍDO PELOS DISCENTES DE UMA TURMA DO 5º ANO 

 

A Escola Estadual “João Escolástico”, situada na cidade de Pau dos Ferros - RN possui 

três salas de aulas que atende os turnos matutino e vespertino. Uma equipe de Direção, 

Supervisão e Professores. A estrutura física não diferente das demais escolas da região apresenta 

alguns problemas: (i) as salas são amplas, mas falta ventilação; (ii) espaço inadequado para 

recreação; (iii) biblioteca com pouco espaço para a organização dos livros e sem climatização, 

tornando o ambiente extremamente quente, principalmente no turno vespertino.  

A realidade presente nas escolas, no que diz respeito à estrutura física, não apresenta um 

ambiente propício para uma aprendizagem de qualidade, e muito menos estimula a permanência 

dos alunos no ambiente escolar. Entretanto, apesar da escola não apresentar uma estrutura física 
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desejada, sobretudo na biblioteca, que não possui espaço amplo e agradável, a bibliotecária tem 

desenvolvido um projeto de leitura intitulado “leitores mirins” em parceria com o Programa 

Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas – BALE, conseguindo realizar atividades 

significativas de leitura e consequentemente formar leitores/contadores de histórias. 

No que diz respeito ao aspecto profissional, esse se sobressai e nesse sentido 

destacaremos os nossos registros. No primeiro encontro com a turma do 5º ano, tivemos a 

alegria de assistir as apresentações dos jornais, elaborados pelos discentes, um trabalho simples 

que não precisou de materiais elaborados e que se sobressaiu pela comunicação e prática social.   

A turma havia sido dividida em cinco grupos, e cada grupo elaborou seu jornal e 

apresentou aos demais colegas, nos presenteando com aspectos de letramento social, pois 

escreveram e descreveram nas suas falas os seus interesses e gostos, conforme apresentaremos 

a seguir: 

O primeiro grupo apresentou o Jornal da Copa, trazendo notícias da copa da África, 

com descrição e ótima pronuncia da capital e cidade daquele país, o aluno que apresentou o 

jornal demonstrou certo conhecimento de mundo e também familiaridade com a leitura, o que 

constatamos posteriormente que o mencionado aluno é um dos contadores de história, 

envolvido no Projeto “leitores Mirins” citado acima, conhece a biblioteca e gosta de ler. O 

segundo grupo apresentou o Jornal do Brasil, com duas notícias distintas, uma sobre a 

existência de ricos e pobres no Brasil e outra sobre futebol. Destacamos que o futebol foi o 

campeão de notícias, comprovando que os alunos falam de assuntos de seu interesse e 

relacionam com o seu contexto. O terceiro grupo apresentou o Jornal da Semana, relembrou a 

tragédia da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, com texto e ilustração/desenhos. O 

quarto grupo apresentou o Jornal do dia, grupo composto somente por meninas que optaram 

por ilustrações e pinturas e diferente dos anteriores não demostraram tanto entusiasmo. O quinto 

grupo apresentou também o Jornal do dia, esse grupo falou sobre futebol e principalmente pela 

paixão do grupo pelo flamengo e ilustrou o jornal com o desenho de um anjo e perguntado pela 

turma, o porque do desenho, justificaram que era para proteger o time de coração.    

Nesse primeiro momento verificou-se a importância da formação da professora que 

ciente do seu papel conseguiu realizar uma atividade que envolvia leitura e escrita, sem 

imposição de assunto, deixando os alunos escolher seus temas de acordo com sua vivência e 

interesse, essa atitude por parte da professora permitiu que os alunos escrevessem sobre 

assuntos dos seus interesses, sem imposição de temas ou leituras, deixando claro que é 

importante esses momentos de escolhas por parte dos alunos, isso nos revelou o quanto esses 
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sujeitos fazem uso social da leitura em outros ambientes além da escola, pois fica evidente a 

sua vivência em outros espaços.    

No segundo momento de observação, acompanhamos a referida turma na aula de leitura 

na biblioteca, nesse momento a professora teve a ajuda da bibliotecária na mediação das 

leituras, o espaço estava arrumado com as cadeiras em círculos e vários livros expostos no 

centro, percebe-se que essa atividade é realizada com frequência, pois a turma agiu com muita 

naturalidade, olharam os livros, escolheram o preferido daquele dia e já iniciaram a primeira 

leitura, com um tempo a bibliotecária, anunciaram que iria fazer as leituras/contação de história 

do dia, naturalmente eles foram se escrevendo e a atividade começou com a atenção de todos, 

eles contaram as histórias e depois respondia os questionamentos sobre, de forma 

impressionante. 

Percebemos que essa atividade é agradável para os alunos, pois a maioria queria 

participar, mas em razão do tempo, as professoras fizeram uma divisão, a surpresa do dia, que 

nos deixou felizes foi a solicitação de um aluno, que durante o ano participou da atividade 

somente como ouvinte, e nesse dia pediu pela primeira vez, para contar a história que acabara 

de ler, foi gratificante e também emocionante para todos. 

Constatamos com esse relato que a iniciativa de incluir a leitura mediada, pode fazer 

uma diferença na aprendizagem dos alunos, e que o contato com livros é importante para o 

desenvolvimento das crianças e principalmente que a leitura não pode ser um mérito dos poucos 

que dispõe de lugares apropriados e condições de adquirir seus próprios livros, as bibliotecas 

das escolas precisam se tornar visíveis para que discentes possam ter a oportunidade de 

conhecer e vivenciar a prática de leitura.  

A escola visitada, mesmo com seus problemas estruturais trabalha para atender o 

essencial, a aprendizagem dos seus alunos e com esforço e dedicação dos professores e equipe 

nos apresentou uma turma com ótimo aproveitamento no aspecto leitura, trabalho que merece 

destaque, pois sabemos das dificuldades que envolvem o tema e que desenvolver o gosto pela 

leitura é um esforço coletivo que precisa ser estimulado e continuado. 

 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como todo trabalho de pesquisa, é nosso dever buscar apresentar resultados, esses por 

sua vez foram bastante positivos, pois conforme discutido no corpo desse texto as atividades 

desenvolvidas na sala de aula favorecem realmente que o aluno use o texto situando no seu 

contexto social. Percebemos que a professora tem uma preocupação em trabalhar o texto numa 
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perspectiva de uso social, e isso, nos deixou bastante feliz em saber que mesmo que de forma 

ainda limitada já aparece práticas de leitura e produção textual voltada para a formação de um 

leitor autônomo e crítico.  

A atividade por nós observada, no caso a criação de um jornal, favoreceu aos discentes 

desenvolver seu senso crítico, criativo e reflexivo, pois, ele é o responsável pelas noticias e 

informações ali escritas e ou desenhadas, e assim sendo, sente-se sujeito da sua própria 

produção.  No que diz respeito a apresentação oral do jornal que foi criado pelos discentes, foi 

uma excelente oportunidade de trabalhar a desenvoltura, quebrando certa timidez dos sujeitos, 

isso ocorreu na medida que foram apresentando o trabalho, os sujeitos foram conquistando 

confiança em si mesmos, adquirindo segurança para defender suas ideias, organizar seu 

pensamento e compreender os mais diversos usos dos textos no convívio social.  

O jornal impresso é um objeto cotidiano na vida de muitas famílias de cultura letrada, 

porém, é importante destacar que os sujeitos investigados não advêm dessas famílias, portanto 

não tem acesso ao texto jornalístico escrito, em suas casas. Porém o trabalho por nós observado 

dá a oportunidade de compreender a importância do trabalho desempenhado pela professora, 

uma vez que ela apresenta o jornal aos discentes demonstrando a sua importância na vida social 

do homem, tanto no que se refere a informar-se como a informar também, quanto favorecer a 

compreensão entre a diversidade textual já que o jornal tem características bem peculiares 

como: notícias da realidade e não fictícias, efêmero por ser diário também se caracteriza como 

descartável e isso difere muito dos textos dos livros que podem ser fictícios, duradouros. 

Ficamos bem satisfeitas com a nossa pesquisa e aqui deixamos o incentivo para que 

todos os professores, a exemplo da professora que observamos possam favorecer a seus alunos 

oportunidade de desenvolvimento de produção, de compreensão de uso social da diversidade 

de textos de forma a considerar as capacidades dos seus alunos, pois, é na vivência que 

encontramos todo o sentido da aprendizagem e assim sendo é no convívio e uso social que 

encontramos a importância de cada texto. 
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A LITERATURA ATRAVÉS DA POESIA: UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ginete Cavalcante Nunes 
Universidade do Estado do rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 

 
Este trabalho objetiva apresentar algumas considerações a respeito do trabalho com leitura de poesias 

no Ensino fundamental, considerando a importância de apresentar a Literatura aos estudantes através da 

sistematização desse gênero no Ensino Fundamental. Apresentamos uma proposta didática para realizar 

o trabalho com leitura de poesias nesta etapa de ensino. Nesse contexto, percebe-se que, na maioria das 

vezes, há uma tendência de o poema ser apresentado na escola como mero pretexto para análise 

gramatical ou questionamentos sobre o aspecto formal. Para discorrer sobre o tema, utilizou-se como 

base teórica, os trabalhos de Cosson (2006 e 2014), quanto ao tratamento do letramento literário; as 

reflexões a respeito do ensino de literatura de, Pinheiro (2003) e Sorrenti (2007) e Nunes (2016), 

especificamente sobre ensino de poesia; e, de forma geral, sobre ensino de literatura, Bernardo (2002), 

Candido (2004), Jouve (2012) e Todorov (2009). Dessa maneira, busca-se percepções sobre questões 

do ensino do poema para a promoção da leitura literária no Ensino Fundamental como uma forma de 

instigar o aluno a continuar lendo textos literários. 

 

Palavras-chave: Literatura. Leitura de poesia. Ensino Fundamental. Proposta. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste artigo é apresentar algumas considerações a respeito do ensino de 

literatura através da poesia, pretendemos também expor uma proposta didática para o trabalho 

sistematizado com leitura de poesias nessa etapa de ensino. Acreditamos que a poesia é uma 

ótima opção para professores que se propõem a trabalhar com textos significativos visando à 

formação de leitores críticos, reflexivos, e atuantes que se identificam como um ser social 

transformador. 

No entanto, infelizmente, o que se percebe é que a poesia é um gênero bastante 

desvalorizado no contexto escolar. Na verdade, muitos educadores sabem sobre a importância 

da poesia, porém, faltam-lhes estratégias para trabalhar com esse gênero de forma a promover 

o letramento literário. Os livros didáticos em sua grande maioria, quando tratam desse gênero 

em seu conteúdo, servem apenas como um pretexto para a realização de estudos gramaticais, 

piorando assim o tratamento dado ao uso do poema em sala de aula. Pensando nisso é que 

apresentamos uma proposta para o trabalho com poesias no Ensino Fundamental, no sentido 

de promover o letramento literário. 

Cabe-nos ressaltar a relevância que o tema tem para se pensar a construção de uma ação 

pedagógica mais qualitativa, fazendo da instituição escolar um lugar onde os estudantes passam 
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a vivenciar e apreciar suas diversas formas de criação e expressão, pois educar e aprender não 

cessam, são momentos fascinantes, infinitos e cheios de aprendizagens, quando se propõe uma 

prática de ensino sistemático e significativo. 

 

2 LITERATURA E ENSINO 

 

De acordo com Jouve (2012) em sua obra Por que estudar literatura? ao comentar sobre 

o porquê ler e estudar literatura, reflete que lemos um texto literário por prazer, por emoção 

estética, enquanto o estudamos por outras razões. Segundo ele os professores de literatura não 

podem provar aos seus alunos que têm um gosto literário melhor e mais apurado que estes; isto 

em um nível pessoal. Em compensação, podem demonstrar que determinado texto exprime uma 

visão das coisas, lança um olhar sobre a vida, tem relação com a existência, faz uma reflexão 

sobre a linguagem e que desta maneira, tudo isso torna seu estudo necessário. Dentro desta 

reflexão, torna-se necessário lembrar o que disse Candido (2004), afirmando que a Literatura 

satisfaz uma necessidade essencial do ser humano “a necessidade de ficção e fantasia”. Ainda 

em seu texto” direitos humanos e literatura”, Candido (2004) defende o direito a ela a todos os 

seres de todas classes sociais e argumenta também sobre o poder transformador que a literatura 

possui, através dos textos que trazem “livremente em si o que chamamos de bem e o que 

chamamos de mal” e por isso nos humanizam: 

 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem 

aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a 

aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, 

a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A 

literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos 

torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante 

(CANDIDO, 2004, p. 180). 

 

Assim, a literatura sendo uma forma de nos comunicarmos com os outros pode 

contribuir, sem dúvida, para o bom desenvolvimento das relações humanas e para o reencontro 

do homem com seu espírito, como nos sugere Todorov (2009): 

 

A Literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 

profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres 

humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar 

a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a 

alma; porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos 
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transformar a cada um de nós a partir de dentro. A literatura tem um papel 

vital a cumprir [...] (TODOROV, 2009, p. 76). 

 

Dessa maneira, compreendemos que o ensino de literatura deve configurar-se como um 

conjunto de experiências estéticas que proporcionem ao aluno, autonomia de leitura, 

pensamento crítico, educação da sensibilidade e do autoconhecimento, e principalmente da 

condição humana. Todorov (2009) ainda discorre sobre a importância da literatura para a 

compreensão da condição humana: 

 

[...] a literatura é pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em 

que vivemos. A realidade que a literatura aspira compreender é, simplesmente 

(mas, ao mesmo tempo, nada é assim tão complexo), a experiência humana. 

Nesse sentido podemos dizer que Dante ou Cervantes nos ensinam tanto sobre 

a condição humana quanto os maiores sociólogos e psicólogos e que não há 

incompatibilidade entre o primeiro saber e o segundo (TODOROV, 2009, p. 

77). 

 

Através da citação acima, pode-se claramente perceber o poder que tem a literatura de 

atuar na formação do indivíduo, levando-o a perceber a condição humana.  Assim, corroborando 

com Todorov (2009), Bernardo (2002) ressalta a importância da presença da disciplina de 

literatura no currículo escolar: 

 

[...] Por que a literatura tem importância institucional? Por que é ensinada nas 

escolas e nas universidades? Por que tantos alunos, e até mesmo muitos 

professores (mormente das chamadas disciplinas exatas), consideram o estudo 

da literatura o supra sumo da cultura inútil e, a despeito, ela continua a ser 

ensinada e cobrada, com significativo espaço na grade curricular e nos exames 

vestibulares? (BERNARDO, 2002, p. 148). 

 

Percebemos que o que justifica o estudo da literatura, bem como a sua presença no 

currículo escolar é o fato dela nos permitir aprofundar a altura, o saber, os conhecimentos, 

tornando-nos cidadãos mais conscientes e críticos, algo que, sem dúvida, vem em inteiro bem 

da humanidade. Entendemos, portanto, que o direito à literatura faz parte dos direitos essenciais 

à vida, e que os nossos jovens do Ensino Fundamental necessitam usufruir deste direito, 

corroborando com o que afirma Bernardo (2002): 

 

[...] A realidade nos é inacessível porque ela engloba tudo o que existe e todas 

as perspectivas possíveis. Ora, não podemos ver “tudo”, mas apenas nesgas 

de coisas [...] A ficção, a literatura, fazem mais do que ampliar as nossas 

perspectivas, ao mapearem a realidade, anunciando territórios inexplorados e 

desconhecidos; a ficção e a literatura nos permitem viver o que de outro modo 
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talvez não fosse possível, ou seja, nos permitem ser outros (os personagens) e 

adquirir, ainda momentaneamente, a perspectiva destes outros - para, adiante, 

termos uma chance de cumprir o primado categórico de todas as éticas, de tão 

difícil realização: ser o que é (BERNARDO, 2002, p. 147). 

 

O aluno do Ensino Fundamental, necessita compreender que o acesso à literatura é, na 

verdade, o estabelecimento de um diálogo possível a qualquer um que queira “ouvir” a sua voz 

e compreender além do que se pode ver. A literatura não é só um objeto de estudo, é, sobretudo, 

em sua concepção mais ampla, o conjunto de vozes declamadas por várias falas ao longo da 

história da Humanidade, nos permitindo descobrir e ampliar nossa realidade. O “inexplorado” 

e o “desconhecido” pode ser descoberto e vivenciado através da literatura. 

 

3 A POESIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Apesar de o texto poético ter sido marginalizado e esquecido por muito tempo na escola 

principalmente no Ensino Fundamental, Colomer (2007), entendemos que o uso de poemas na 

sala de aula pode se tornar um recurso eficiente para a promoção do letramento literário, 

principalmente em um momento em que os alunos estão passando pela fase de formação e 

transição do Ensino Fundamental para o médio. O que percebemos, contudo, é que infelizmente 

são poucos os professores que trabalham efetivamente com a poesia e poemas em suas salas e 

muitos quando trabalham dão o tratamento ao poema semelhante ao que se dá a outros gêneros 

onde infelizmente um poema é tratado da mesma forma que um anúncio, uma bula, um cartaz, 

um bilhete, uma receita. As especificidades da literatura são negadas, portanto, Sorrenti (2007) 

trata sobre o trabalho do professor com a poesia na sala de aula: 

 

Mais do que nunca é tempo de valorizar o perfil do leitor do texto poético, 

lembrando o papel preponderante que tem a interação texto-leitor. Tal 

interação, vista à luz da contiguidade, da correspondência que se avizinha no 

jogo da troca de experiências, reforça ainda mais a importância do papel do 

professor na tarefa de iluminar o grande encontro entre o texto poético e o 

aluno (SORRENTI, 2007, p. 151, 152). 

 

Percebendo-se a dificuldade que muitos professores enfrentam em sua sala de aula no 

que concerne ao ato da leitura, devemos considerar o que afirma Nunes (2016) sobre a 

importância do trabalho com poesias no Ensino Fundamental: 

 

É de fundamental importância que os educadores selecionem e busquem 

poemas que possam contribuir para a formação de leitores proficientes e 
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competentes, pois, o trabalho com a poesia realizado em sala de aula pode sem 

dúvida alguma fazer o aluno apropriar-se da linguagem literária e também 

exprimir suas ideias e críticas (NUNES, 2016, p. 153). 

 

Compreendemos com isso a significância do trabalho sistematizado e bem 

contextualizado com a poesia no Ensino Fundamental. Acerca disso é importante notar o que 

diz Cosson (2014) sobre esse trabalho com a leitura literária. 

 

A leitura literária conduz a indagações sobre o que somos e o que queremos 

viver, de tal forma que o diálogo com a literatura traz sempre a possibilidade 

de avaliação dos valores postos em uma sociedade. Tal fato acontece porque 

os textos literários guardam palavras e mundos tanto mais verdadeiros quanto 

mais imaginados, desafiando os discursos prontos da realidade, sobretudo 

quando se apresentam como verdades únicas e imutáveis. Também porque na 

literatura encontramos outros caminhos de vida a serem percorridos e 

possibilidades múltiplas de construir nossas identidades. Não bastasse essa 

ampliação de horizontes, o exercício de imaginação que a leitura de todo o 

texto literário requer é uma das formas relevantes do leitor assumir a posição 

de sujeito e só podemos exercer qualquer movimento crítico quando nos 

reconhecemos como sujeitos (COSSON, 2014, p. 50). 

 

Entendemos que compete à escola promover e propiciar essa leitura literária com o 

trabalho efetivo e sistemático do professor para facilitar o gosto pela literatura e leitura de 

poemas, tornando a leitura poética significativa, estimulando a variedade de experiência, a 

formação de juízo crítico, a autonomia e responsabilidade leitora dos estudantes do Ensino 

Fundamental. Nunes (2016) ainda considera que: 

 

A poesia é capaz de sensibilizar o ser humano, e nesse sentido evidencia-se a 

importância de trabalhar o gênero em fase escolar, para tanto deve ser levado 

em conta tanto a recepção quanto às contribuições da poesia para a promoção 

da leitura literária (NUNES, 2016, p. 154). 

 

Notemos como a autora reflete acerca da capacidade de sensibilização que a poesia 

possui, portanto a sua importância para o jovem leitor do Ensino Fundamental. Desta maneira, 

Sorrenti (2007) ratifica que o professor precisa estar muito seguro em relação à sua prática 

pedagógica no que concerne ao trabalho com poemas, devendo ter formação que o condicione 

a propor atividades no trabalho com poemas que ultrapassem o livro didático, tornando suas 

aulas interessantes e sobretudo ricas de aprendizagem significativas. 

Entendemos que é nesse meio que se insere a escola, proporcionando a aprendizagem, 

facilitando o processo que eleva a importância, segundo Averbuck (1988) “de um ensino 

voltado para a criatividade como meio formador da sensibilidade”. E a poesia é um caminho 
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para tal, sendo trabalhada de forma ordenada no Ensino Fundamental. Desse modo, notemos o 

que diz Sorrenti (2007) sobre a importância do trabalho com a poesia na sala de aula:  

 

Na sala de aula, o trabalho com a poesia geralmente ocupa um tempo restrito, 

porque há muitos assuntos a serem estudados. Mas é preciso aconselhar o 

aluno a não entregar a criação poética ao domínio da pressa, do sonho e da 

inconsciência. Faz-se necessário ressaltar sempre a importância do raciocínio 

e da atenção (SORRENTI, 2007, p. 52). 

 

Para muitos, trabalhar com poesia é perca de tempo, achando estes que a poesia é “algo 

do além”, “inacessível”, porém, ao deixar de se trabalhar com a poesia, há, sem dúvida, uma 

lacuna enorme na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Portanto, poesia é 

assunto que deve estar em pauta no Ensino Fundamental e segundo Sorrenti (2007):  

 

O fazer poético pode estar ao alcance de todos, mas o professor deverá tomar 

cuidado para não incorrer em posturas extremistas: não supervalorizar 

imerecidamente o texto do aluno nem descartar e\ou desvalorizar as suas 

tentativas de criação poética. A poesia é um espaço de liberdade. Entre tantas 

formas de poesia, certamente haverá uma que vai fascinar o nosso aluno 

(SORRENTI, 2007, p. 52). 

 

Ainda conforme Sorrenti (2007) “É importante que a escola faça de tudo para preservar 

a sensibilidade estética do aluno”. Com isso, a autora afirma a importância de se fazer um 

trabalho bem sistematizado com a poesia na sala de aula, visto ser esse um gênero de grande 

importância para o processo de ensino e aprendizagem, também por ser um gênero que trabalha 

com a função poética da linguagem, fazendo com que os estudantes reflitam sobre o texto 

literário, sendo este de um grau maior de complexidade, pela própria especificidade da 

linguagem literária. 

Segundo Gebara (2007), a leitura do poema acaba sendo feita de forma equivocada onde 

na maioria das vezes ele é lido com a utilização de estratégia da recitação ou leitura dramatizada, 

servindo apenas como método decorativo nas aulas. Com isto, o texto poético é visto de maneira 

superficial, sendo utilizado apenas como um objeto decorativo das aulas no ensino fundamental 

especificamente. Como afirma Pinheiro (2003), ao escolher textos poéticos deve-se levar em 

conta os critérios estéticos que o constitui, como o ludismo sonoro, as imagens simbólicas e a 

riqueza da linguagem figura que ele contém, porém, o trabalho com poesia não deve se limitar 

à leitura, que muitas vezes é feita com descuido e sem destreza pelo professor. 

Sorrenti (2007) tratando ainda sobre o trabalho do professor com a poesia na sala de 

aula faz a seguinte reflexão: 
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Acredito que melhor seria pensar em se criar na escola uma aproximação com 

a poesia visando criar e\ou continuar criando o gosto pelo texto poético [...] a 

teorização não funciona, porque torna o trabalho árido, cansativo e pode 

esconder o melhor da festa – que é a descoberta (ou a redescoberta) da poesia. 

O estudo sistematizado das regras de versificação não é capaz de favorecer 

esse estado de empatia do leitor em relação ao poema (SORRENTI, 2007, p. 

58). 

 

Sorrenti (2007) ainda ressalta a importância de os poemas serem trabalhados em sala de 

aula de forma que estes se tornem reais para os alunos, como uma experiência que pode ser 

realizada com prazer através do exercício do dizer, do ouvir e do vivenciá-los. Uma boa leitura 

do poema pelo professor, já é um bom caminho para a “descoberta da poesia” no ensino 

fundamental. 

Em se tratando do trabalho com a poesia na sala de aula, como bem reflete a autora, esse 

é um momento muito especial e que deve ser dinâmico, cabendo ao professor o papel de 

provocador de um estado de sensibilização, de iluminador de caminhos para a leitura poética, 

principalmente na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio; para assim, formar 

jovens leitores literários. 

 

4 PROPOSTA DIDÁTICA PARA O TRABALHO COM POESIA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Para introduzir o universo poético na vida dos estudantes do Ensino Fundamental, 

propomos que o professor use uma Oficina de Leitura de Poesia em sequência didática (SD), 

ou seja, uma série de oficinas sobre o assunto que partem dos conhecimentos dos alunos sobre 

a temática e vão aumentando o grau de dificuldade, conforme os conhecimentos são 

assimilados. A nossa sequência didática é composta por seis etapas de atividades que poderão 

ser ministradas em doze aulas. A Oficina está organizada nas seguintes etapas:  

 

Atividade 1 – Conversa ou pesquisa sobre poesia 

Atividade 2 – Apresentação e discussão do material pesquisado- A rima da poesia  

Atividade 3 – Leitura de poesia em voz alta 

Atividade 4 – Seleção, leitura em voz alta e discussão em grupo de um poema 

Atividade 5 - Organização de um varal de poesia 

Atividade 6 – Sarau poético 
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4.1 Descrição da oficina de leitura de poesia – ensino fundamental   

 

Esta Oficina de Leitura de Poesia tem como objetivo despertar o interesse dos alunos 

por textos poéticos. Expomos algumas das características que estruturam o texto poético, como 

as noções de rima, verso e estrofe, apresentações de poemas de autores destacados no cenário 

poético do Brasil, pesquisas e leituras de poemas, análises e interpretações, criação e escrita de 

poemas e recitação. O público alvo para esta oficina são alunos do Ensino Fundamental- Anos 

Finais. A oficina possui as seguintes etapas: 

 

Atividade 1 – Conversa ou pesquisa sobre poesia 

 

Neste momento introdutório a aula deve iniciar com uma conversa ou pesquisa sobre o 

que os alunos conhecem de poesia: gêneros, autores, títulos e formas de expressão. A interação 

professor-aluno deve ser bastante efetiva. A pesquisa pode ser feita durante a aula e, conforme 

os alunos relatam, o professor registra as respostas na lousa ao mesmo tempo em que explica e 

exemplifica as ideias levantadas. 

O professor pode perguntar se alguém sabe algum poema de cor e se gostaria de recitá-

lo. Algumas respostas esperadas dos alunos são as cantigas de roda, versinhos, poemas, textos 

poéticos, letras de música. 

Durante esta pesquisa ou conversa, pode-se definir poema e poesia e também trabalhar 

a função e difusão da poesia. Ou seja: o que ela significa na vida dos alunos, o que eles pensam 

sobre este gênero e como têm contato com ele. Nesta aula o professor também deverá trabalhar 

o conceito de linguagem poética, a exploração do sentido conotativo das palavras e a utilização 

das figuras de linguagem. 

Para a realização da aula seguinte, o professor deverá pedir para que os alunos 

pesquisem em casa formas poéticas, do dito popular, da quadrinha, ao soneto, da poesia 

contemporânea, com rimas, sem rimas. 

 

Atividade 2 – Apresentação e discussão do material pesquisado- A rima da poesia 

 

Os alunos devem apresentar o material pesquisado. É o momento em que o professor 

buscará relacionar os textos e informações trazidas pelos alunos, estabelecendo semelhanças e 

contrastes. Nesse momento o professor lê poemas em voz alta para toda a turma e apresenta 

uma das características que estruturam o texto poético: a rima.  



 

 

P
ág

in
a1

0
3

5
 

Depois dessa introdução, o professor apresenta alguns poemas para discussão, leitura e 

análise com a turma. Sugerimos aqui os poemas: Soneto de Separação de Vinícius de Moraes 

e Autopsicografia de Fernando Pessoa. 

É interessante mencionar que antes da invenção da imprensa, a rima tinha um papel 

importante porque permitia a memorização mais fácil dos versos. Como a música, o poema 

requer uma sequência de sons para que se acompanhe uma cadência rítmica na leitura. O ideal 

é que não se haja regras fixas para a formação do ritmo e que ele apenas flua para uma boa 

significação e interpretação dos poemas. 

Pode-se exemplificar com o poema A onda de Manuel Bandeira, onde a 

intencionalidade do poeta agiu dando um encadeamento leve e contínuo, como as ondas do 

oceano, e tornando dinâmica a cadência rítmica do poema. Isso acontece porque os sons se 

alternam e se sucedem, estabelecendo ao mesmo tempo a intensidade (forte/fraco) e a 

aceleração (lento/rápido) dos versos. O mais importante aqui é fazer o aluno perceber que, 

geralmente, o bom poema apresenta um ritmo agradável à leitura. 

É interessante fazê-los ler também o poema “Ritmo” de Mário Quintana, atentando para 

a repetição das estruturas e deixá-los perceber que isso sugere os sons da vassoura, da escova e 

da roupa sendo lavada. 

 

Atividade 3 – Leitura de poesia em voz alta 

 

Nesta aula, é possível explorar os diversos modos de leitura em voz alta de poemas. O 

professor de antemão deve selecionar e organizar uma caixa com poemas diversos para a 

realização da leitura pelos alunos, ressaltamos que estes devem estar numa modalidade que 

alcance a sensibilidade dos alunos. Sugerimos aqui alguns poemas para essa aula: Motivo de 

Cecília Meirelles, Convite de José Paulo Paes, Liberdade de Fernando Pessoa, Soneto de 

Fidelidade de Vinícius de Moraes, entre outros. 

Inicialmente, os alunos, que podem estar reunidos em grupos ou não, receberão poemas 

diversos para a realização da leitura. Ao passo que os alunos forem lendo o professor deverá 

acompanhar essa leitura, orientando os alunos para uma adequada entonação do poema.  

Depois disso, o professor exporá algumas maneiras diferentes de ler um poema e pedirá 

que os alunos escolham uma delas (eles podem até inventar outro jeito). Se quiser, o professor 

poderá realizar um pequeno sorteio para definir a distribuição dos modos de leitura. Algumas 

sugestões são: gritando, falando grosso (grave), falando fino (agudo), bocejando, gargalhando, 

destacando as sílabas, falando de maneira suave, de maneira zangada, cochichando, etc. 
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Atividade 4 – Seleção, leitura em voz alta e discussão em grupo de um poema 

 

A atividade estará voltada a um trabalho mais sistemático com a leitura. Primeiramente, 

em duplas ou no máximo em trios, os alunos deverão escolher, dentre alguns livros de poesia 

que o professor selecionará anteriormente, aquele que mais os atrair. Realizadas as escolhas dos 

livros, o professor pedirá que o grupo selecione um poema que achar mais interessante. 

A ideia central é que os alunos tenham a possibilidade de ler vários poemas e que possam 

discutir entre si até chegarem a um consenso quanto ao poema que deverá ser escolhido. Depois 

disso, o aluno ou o grupo, podendo fazer uma espécie de jogral, poderá ler o poema escolhido. 

A cada leitura, o professor pode estimular alguns comentários por parte dos alunos, 

questionando a respeito do porquê da escolha, se os outros grupos também gostaram, qual a 

parte que mais chamou a atenção, etc. 

Para finalizar, a classe poderá eleger o poema mais interessante (que decerto será eleito 

em razão do modo de abordagem dos alunos). 

 

Atividade 5 - Organização de um varal de poesia 

 

Nessa aula, os alunos deverão, com a ajuda do professor, organizar um varal para a 

exposição das poesias lidas. 

Nesse momento, os alunos devem se organizar para decidirem o melhor lugar da sala 

para pendurar o varal com os poemas e colam os poemas no barbante trazido pelo professor. A 

exposição deve se estender a outras turmas do ensino fundamental para visita, leitura e 

apreciação das poesias. 

 

Atividade 6 – Sarau poético 

 

Neste último momento, o professor juntamente com os alunos deve organizar um sarau 

poético que pode ser apresentado no pátio da escola para outras turmas. O cenário deve ser 

organizado e ornamentado para a apresentação dos alunos, deve ser convidado as turmas do 

Ensino Fundamental para apreciarem a apresentação. Desta maneira, é importante destacar que 

o sarau poético é um evento de grande importância dentro da escola, pela sua relevância e pela 

capacidade de envolvimento dos educandos em uma atividade prazerosa, que desperta o 

interesse pela leitura e produção de textos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A poesia deve permear a sala de aula e os poemas devem ser trazidos pelos professores 

e trabalhados de forma significativa na sala de aula e não serem tratados apenas como textos 

simplesmente destinados à leitura silenciosa. Sendo assim, sem dúvida alguma os alunos se 

apropriariam de suas características e o letramento literário seria promovido. 

As ideias aqui contidas, bem como a proposta de trabalho com poesia no ensino 

fundamental, são, sem dúvida, reflexões, não acabadas, mas com possibilidades, dentre muitas 

existentes de se pensar com mais carinho no uso da poesia em sala de aula de forma sistemática 

e a contribuição que o uso dos poemas traz para a promoção da leitura literária no Ensino 

Fundamental.  

Torna-se imprescindível para os professores, portanto, para o profissional da educação, 

a oportunidade de refletir sobre o uso dos poemas em suas aulas. Este trabalho, porém, não se 

caracteriza e nem tem a pretensão de ser um ponto final sobre o tema investigado, pois nenhuma 

pesquisa se esgota em si mesma, mas constitui–se em uma contribuição, abrindo espaço para 

que novas pesquisas sejam elaboradas tendo como principal função: a transformação social da 

escola através da leitura literária. 

A importância da poesia na escola está também na sua ação formadora, pois ela 

representa uma forma que ajudará a ampliar o domínio da linguagem e capacita o leitor na 

construção do conhecimento. Assim, o texto poético possibilita ao indivíduo conhecer a si 

mesmo e ao outro e ainda o mundo que está à sua volta. Leva à recriação e à busca de novos 

sentidos que um texto pode oferecer. 

Diante dessas reflexões, é importante reafirmar que a poesia é um dos recursos mais 

encantadores do processo educacional, visando o crescimento estético, crítico e literário dos 

estudantes, portanto é imprescindível que se trabalhe de forma eficaz e utilitária esse tão 

precioso gênero em sala de aula, promovendo assim o Letramento Literário no Ensino 

Fundamental. 
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RESUMO 

 
Introdução: Propomo-nos fazer uma abordagem da leitura do texto fantástico na Literatura como 

estratégia de ensino que ampare o profissional da Literatura em sua atividade docente. Partimos do 

pressuposto de que a discussão sobre a teoria e a prática do ensino da Literatura Fantástica, fundada na 

leitura de textos fantásticos, viabilizam a eficácia da condução do ensino-aprendizagem, minimizando 

obstáculos desafiadores enfrentados no exercício da docência. Objetivos: instigar o desenvolvimento 

intelectual do aluno, e sua consequente autonomia de pensamento; propiciar o afloramento de sua 

sensibilidade imaginativa; compreender a realidade que o cerca, através da ficção; convidar o aluno a 

refletir, analisar e expressar suas impressões sobre o texto fictício. Metodologia: a discussão sobre a 

teoria e a prática do ensino da Literatura Fantástica se realizará através da leitura de textos fantásticos, 

os quais viabilizarão a eficácia da condução do ensino-aprendizagem, minimizando obstáculos 

desafiadores enfrentados no exercício da docência. Para auxiliar nas discussões e estudos da modalidade 

textual proposta, teremos como aporte teórico os estudos de Todorov (1981), Rodrigues (1988), Calvino 

(2004), Camarani (2014), abordando a leitura de narrativas fantásticas. Resultados e Conclusão: 

Compreendemos, nesta perspectiva, que a leitura desses textos poderá ampliar o desenvolvimento 

intelectual do aluno e sua consequente autonomia de pensamento, impulsionando o gosto pela leitura, 

interpretação e consequente produção textual. 

 

Palavras-chave: Literatura Fantástica. Abordagem teórico-metodológica. Estratégia de ensino-

aprendizagem. Leitura.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O fantástico é um dos segmentos da Literatura que ainda é marginalizado. Essa 

modalidade ficcional é, sobretudo, a principal responsável por irrigar a imaginação de quem se 

deleita com tal escrita, ou de quem a ouve, a partir das inúmeras manifestações orais. Dentre as 

histórias ficcionais fantásticas, no Brasil, ainda é usual essa vertente ser direcionada ao público 

infantil, nas escolas, quando se comemora o Folclore Brasileiro.  

Muito se tem discutido sobre como fazer o aluno gostar de ler, sobre como despertar nas 

criança, adolescentes e jovens, o olhar para a leitura e para o texto literário, porém, boa parte 

dos docentes se engessam nos programas didáticos atrelados aos livros didáticos e enveredam 

para o trabalho com fragmentos de textos canônicos, muitos deles, por motivos vários, 

distanciando os alunos do gosto pela leitura. Exceto raras inserções, o texto fantástico não é 
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discutido em sala de aula, embora, seja uma vertente que chama a atenção dos alunos, sobretudo 

dos adolescentes, pois aguça a imaginação e desperta a curiosidade dos estudantes.  

Raríssimos são os autores que se doam a escrever sobre essa temática tão rica, contudo, 

tão aquém dos estoques das estantes das livrarias e prateleiras das editoras. Dentre os autores 

dessa linhagem, temos o paraibano, radicado no Rio de Janeiro, Bráulio Tavares. Seu punho 

literário tem marcante influência da cultura popular, principalmente do veio cordelístico. O 

poeta, compositor, jornalista, romancista, roteirista, contista, pesquisador de ficção científica e 

estudioso da literatura fantástica, lança, em 2014, pela Editora Casa da Palavra, do Rio de 

Janeiro, o livro “Sete monstros brasileiros”, uma coletânea de sete contos fantásticos que 

permeiam, de algum modo, o imaginário popular.  

Ao abordarmos uma discussão sobre a Literatura Fantástica, partimos do pressuposto 

de que a leitura do texto fantástico se torna fundamental para se pensar a realidade como algo 

familiar. Contudo, esta realidade se subverte a partir do instante em que passa a ser invadida 

por evento estranho, irracional, insólito ou sobrenatural que extrapolam a logicidade dos fatos. 

Isso não seria compreensível ou concebível, se observado e analisado pelo prisma ordinário da 

razão, ou da lucidez humana. Desse modo, percebe-se que a linguagem, enquanto elemento 

estrutural da narrativa, configura-se, pela transgressão e pela irreverência, marcas inerentes à 

inventividade artística que caracterizam a narrativa fantástica.  

Com base no que já foi colocado acima, neste artigo, propomo-nos fazer uma abordagem 

da leitura do texto fantástico na Literatura como estratégia de ensino que ampare o profissional 

da Literatura em sua atividade docente. Partimos do pressuposto de que a discussão sobre a 

teoria e a prática do ensino da Literatura Fantástica, fundada na leitura de textos fantásticos, 

viabilizam a eficácia da condução do ensino-aprendizagem, minimizando obstáculos 

desafiadores enfrentados no exercício da docência.  

Temos como objetivos deste texto instigar o desenvolvimento intelectual do aluno, e 

sua consequente autonomia de pensamento; propiciar o afloramento de sua sensibilidade 

imaginativa; compreender a realidade que o cerca, através da ficção; convidar o aluno a refletir, 

analisar e expressar suas impressões sobre o texto fictício. Para tanto, faremos uma discussão 

sobre a teoria e a prática do ensino da Literatura Fantástica se realizará através da leitura de 

textos fantásticos, os quais viabilizarão a eficácia da condução do ensino-aprendizagem, 

minimizando obstáculos desafiadores enfrentados no exercício da docência.  

Para auxiliar nas discussões e estudos da modalidade textual proposta, teremos como 

aporte teórico os estudos de Todorov (1981), Rodrigues (1988), Calvino (2004), Camarani 

(2014), abordando a leitura de narrativas fantásticas. No que se refere aos textos literários, 
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discutiremos acerca de “A sétima filha”, um conto de Bráulio Tavares e “Alexandre e outros 

heróis”, de Graciliano Ramos. 

 

2 TRADIÇÃO LITERÁRIA E REALIDADE: BREVE INCURSÃO SOBRE A 

LITERATURA FANTÁSTICA  

 

Em sua obra “A experiência imaginária dos limites da razão”, Irène Bessière argumenta, 

que “o cotidiano se define pela onipresença do enigma, constituído pela mistura do conhecido 

e do desconhecido, do irreal e da realidade”, e que sua “natureza antinômica” é a base do 

“projeto literário fantástico” (BESSIÈRE, 1974, p. 2).  

Ao fazermos a leitura do texto fantástico, deparamo-nos com “armadilhas” criadas e 

enfrentadas pelo ser humano, configurando-se uma realidade de mundo que se confunde com o 

insólito, dissolvendo a capacidade que se supunha racional, passando ao plano do irracional. 

Neste sentido, podemos entender o fantástico, nos dias atuais, como o fenômeno que subverte 

a ordem, desfaz o equilíbrio e desmonta o real, em cujas antinomias manifesta-se sua “expressão 

estética”. Ou seja, “[...] nas contradições das formas de apreensão do real [...] as fraturas do 

cotidiano são as da racionalidade [...]. (BESSIÈRE, 1974, p. 10). 

Alinhada a esse pensamento, Ana Maria Carlos afirma que a produção do Fantástico 

“[...] desde o século XX apresenta o excepcional na realidade [...] A excepcionalidade e a 

extraordinariedade das relações narradas são geradas a partir de ações absolutamente 

corriqueiras” (CARLOS, 2011, p. 2). 

O que define o fantástico, segundo Castex, são as seguintes marcas presentes no texto: 

“[...] intrusão brutal do mistério dentro dos quadros da vida real [...] ligado aos estados mórbidos 

da consciência que, nos fenômenos de pesadelo ou delírio, projeta diante dela própria as 

imagens de seus terrores e de suas angústias. [...]” (CASTEX apud MAGALHÃES JÚNIOR, 

1972, p. 66). 

Essas marcas se fazem notar, na estrutura da narrativa, cuja linguagem, em geral, 

apresenta tom de mistério e suspense, passando pelo ritmo que alonga a história, no intuito de 

atrair a atenção do leitor. No entanto, as fissuras que aparecem na malha do discurso narrativo 

deixam entrever a irrealidade do que se pretende real, quando, de repente, deparamo-nos com 

um verbo que indica a dúvida. Esta é um elemento caro ao fantástico, por ser índice da invenção 

da história que, ao se pretender verdadeira, rompe com o real. 

O indubitável aparece também como característica do fantástico, que no caso, desfaz a 

incredibilidade na realidade narrada e, aparentando insuspeito, esconde o irreal. Esse 
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procedimento configura o fantástico como uma estética que expõe a realidade dos fatos que às 

vezes é escamoteada, outras, desvelada. Percebemos, assim, que o jogo tático desta estética 

desvela o que a aparência esconde em nossa sociedade, omitindo a essência das coisas.  

Essa prática é desmascarada de modo sutil nessa narrativa, cujo teor crítico apresenta-

se como seu artefato mais estratégico para estampar o interior dos seres obscuros. É dessa 

forma, muitas vezes fazendo recurso à ironia, que percebemos, através do fantástico, o escritor 

exibir questões essenciais da nossa existência humana, bem como da realidade social. Trata-se, 

desse modo, de um jogo com a linguagem para nos colocar diante do problema que não apenas 

ameaça como rompe a estrutura que aparenta estar em ordem. Nessa perspectiva, o sujeito 

emissor, ao narrar, o faz no intuito de fazer crer a seu interlocutor que o fato narrado configura 

uma verdade irrefutável. A propósito disso, Davi Arrigucci, assinala, em sua obra Enigma e 

comentário, que a tradição literária e a literatura fantástica no contexto brasileiro, especialmente 

 

A tradição dominante do realismo demonstrou, entre nós, desde as origens, a 

preferência pela ficção de vôo curto, lastreada na observação e no documento, 

avessa ao livre jogo da imaginação. E toda vez que se inclinou para o pólo da 

fantasia, esta sempre foi corrigida pelo costeio do real. Neste caso, em geral 

toda expansão imaginária tende a coincidir com o momento da ilusão, logo 

trazida ao chão pela ironia realista. Embora, a literatura fantástica não se 

oponha necessariamente ao realismo, como se verifica ao longo do 

desenvolvimento desse gênero, a tendência, em nosso meio, não foi para 

incentivá-la (ARRIGUCCI JR., 2001, p. 142). 

 

Esse comentário de Arrigucci nos leva a refletir sobre o que representou fazer literatura 

no Brasil ao longo de nossa tradição literária, tendo em vista que fazer arte em nosso país 

sempre exigiu ousadia daqueles que se arriscaram nessa aventura. Com efeito, incentivo à 

cultura nunca foi uma característica forte em nossa Pátria, menos ainda, no que se refere à 

ficção. Pior, em se tratando de ficção fantástica, modalidade subversiva que expunha a realidade 

a questionamentos inesperados, através de sua linguagem ambígua e contestatória. Talvez por 

questão ideológica ou de sensibilidade poética, a literatura fantástica não teve a merecida 

recepção, em seu transcurso. 

A narrativa fantástica é um gênero cuja narrativa provoca estranheza, conforme atesta 

Arricgucci: “Mediante o processo de estranhamento diante desses fatos aparentemente 

inverossímeis, se revelam zonas obscuras do nosso ser, aproximando-nos do mundo do louco, 

da criança, do sonho, do mito e da poesia” (ARRIGUCCI JR., 2001, p. 144-145). Essa vertente 

literária traz a magia que envolve a imaginação do ouvinte/leitor e absorve sua atenção 
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transportando-o para um universo de sonho e fantasia, desafiando a razão, estabelecendo 

confronto com a realidade corriqueira. 

 

3 AS IMPOSSÍVEIS HISTÓRIAS DE ALEXANDRE  

 

A modalidade do fantástico interfere de forma mágica nos acontecimentos normais do 

cotidiano, atingindo uma dimensão imaginária extraordinária. Isso nos remete às histórias 

contadas por Alexandre, narrador-personagem da obra Alexandre e outros heróis, de Graciliano 

Ramos, haja vista que as histórias impossíveis de Alexandre se configuram como 

verdadeiramente fantásticas. As aventuras contadas por este narrador subvertem a ordem do 

cotidiano convencional, “Violando o possível e decorrendo em ambientes reais, próximo do 

narrador e dos pseudo-ouvintes, envolvendo objetos e animais também familiares – e que só 

distam do familiar na medida em que são excepcionais” (LINS, 1994, p. 192).  

Alexandre, contador de histórias, possui um auditório pequeno, porém, assíduo e fiel, 

constituído dos personagens entusiastas que são: Libório, cantador de emboladas, o cego preto 

Firmino, o mestre Gaudêncio curandeiro, Das Dores e Cesária. Esses personagens representam 

uma população que compõe um grupo isolado, excluído do processo social. Ao mesmo tempo, 

observamos uma resistência a esse processo, quando este grupo se dispõe a “tocar a vida” sem 

ambições de alcançar a velocidade da máquina que rege a dinâmica da sociedade capitalista.  

O narrador Alexandre contrapõe-se à imagem do mundo convencional, utilizando-se de 

sua criatividade para fazer fluir sua potencialidade inventiva, através da arte, de contar história, 

para suprir o vazio. Desse modo, “A história de um bode”, conforme conta Alexandre, o 

narrador-personagem, diz respeito a uma cabra que ele tinha em seu curral, que costumava parir 

três cabritos a cada barrigada: “Três cabritos, pois não, três bichos que faziam gosto” (RAMOS, 

1994, p. 26).  

Certa vez, conta o narrador, a cabra deu cria a um único cabrito que valia por três, de 

tão grande que ele era. O tamanho despropositado do bicho causou admiração ao povo da casa 

e Alexandre pensou consigo: “Isto vai dar coisa” (RAMOS, 1994, p. 26). E recomendou ao 

encarregado do chiqueiro: “Deixe que este bicho mame todo o leite da mãe. Quero ver até que 

ponto ele cresce” (RAMOS, 1994, p. 26). A ideia de Alexandre era aproveitar aquele 

“despotismo de cabrito”. Não podia desperdiçar aquele animal como um bode comum. Eis a 

história contada por Alexandre:  
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Quando ele endureceu, botei-lhe os arreios e experimentei-o. Saltou muito, 

depois amunhecou, e vi que ele ainda não agüentava carrego. Passados alguns 

meses, tornei a experimentar: deu uns pinotes, correu feito um doido e 

aquietou-se. Achei que estava taludo e comecei a ensiná-lo. Sim senhores, deu 

um bom cavalo de fábrica, o melhor que vi até hoje. Mandei fazer uns arreios 

bonitos, enfeitados com argolas e fivelas de prata - e metido nos couros, de 

perneiras, gibão e peitoral bem preparados, não deixava boi brabo na capueira. 

Rês em que eu passasse os gadanhos estava no chão. A minha fama correu 

mundo. Não era por mim não, era por causa do bode. Talvez os senhores 

tenham ouvido falar nele. Não ouviram? Muito superior aos cavalos. Os 

cavalos correm, e o bode saltava por cima dos alastrados e das macambiras. 

Por isso andava depressa. A dificuldade era a gente segurar-se no lombo dele. 

Eu me segurava, conhecia todas as manhas e cacoetes do bicho. Quando me 

aprumava na sela, nem Deus me tirava de lá. Ora numa vaquejada que houve 

na fazenda vieram todos os vaqueiros daquelas bandas. Meu pai matou meia 

dúzia de vacas e abriu pipas de vinho branco para quem quisesse beber. Nunca 

se tinha dado festa igual. Cesária estava lá, de roupa nova, brincos nas orelhas 

e xale vermelho com ramagens. Hem, Cesária? (RAMOS, 1994, p. 27).  

 

Utilizando-se de artifícios para contar as proezas do bode, o narrador se deixa flagrar 

em suas astúcias, revelando seu entusiasmo, conforme observamos abaixo:  

 

trouxeram o bode arreado, montei-me e pensei: - “Vai ser uma desgraceira. 

Quem chegue perto de mim pode haver, mas quem passe adiante é que não.” 

[...]. De repente avistei uma novilha que não conhecia mourão e gritei para os 

outros: - “Aquela é minha.”  A resposta foi uma gargalhada, mas só ouvi o 

começo dela, porque um minuto depois estava longe, percebem? [...]. Foi um 

desespero. A novilha escapuliu-se ligeira como o vento, e nós na rabada dela, 

pega aqui, pega acolá, íamos voando. Sim, senhores, voando, que aquilo não 

era carreira. [...]. Nunca vi boi correr daquele jeito, parecia feitiço (RAMOS, 

1994, p. 27-28).  

[...] 

Afinal chegamos à ribanceira de um rio seco, a novilha parou, eu consegui 

passar as unhas no sedenho dela e foi a conta. Arreou, despencou-se lá de cima 

e caiu numas pedras que havia no meio do rio. [...]. Como havia de provar aos 

outros vaqueiros que a novilha tinha sido pegada? (RAMOS, 1994, p. 31). 

 

A história contada pelo narrador-personagem notabiliza-se por tornar-se a única 

garantia da verdade, e o narrador, o próprio testemunho que representa o princípio da realidade 

no discurso fantástico, que absorve o ouvinte/leitor para um plano de abstração tal, implicando-

o numa aventura que extrapola o real. Os fatos narrados apresentam personagens comuns. 

Entretanto, de modo inusitado, os objetos narrados revelam um potencial que transcende o 

trivial ou o científico, conferindo-lhe excepcionalidade.  

Segundo Todorov, “Nem toda ficção, nem todo literal está ligado ao fantástico; mas 

todo fantástico está ligado à ficção e ao seu sentido literal” (TODOROV, 1975, p. 83-84). Essa 

condição singular conduz ao processo sobrenatural, mas não estabelece oposição entre o real e 
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o fantástico. Na acepção deste autor, a explicação racional é um recurso que destrói o fantástico, 

uma vez que isso anularia a hesitação, um dos fatores primordiais.  

 

4 TRANSGRESSÕES FANTÁSTICAS EM “A SÉTIMA FILHA” 

 

“A sétima filha”, conto de abertura do livro “Sete monstros brasileiros”, de Bráulio 

Tavares, aborda a transformação da mulher em bicho, no caso, lobisomem. Alguns aspectos 

merecem atenção quanto a essa abordagem: resgate folclórico do sétimo filho, o fato de o 

elemento fantástico (lobisomem) ser feminino; a rotina de um casal e a questão do direito 

canônico, que descamba em um contraponto social e religioso.   

Iniciaremos a nossa análise a partir da caracterização de três personagens centrais para 

o conto: Horácio, Maria Dôra e Padre Bertino. O primeiro aparece-nos mais como um herói, 

um protagonista que, a partir de suas ações, a trama é desenvolvida. Horário, advogado, é-nos 

apresentado como “um dos homens mais céticos da turma que se reunia para cafezinho e bate-

papo no calçadão, no centro velho da cidade” (TAVARES, 2014, p. 11). Temos aí dois pontos 

característicos de Horácio: a profissão e o ceticismo. O primeiro tópico faz de nosso 

protagonista um sujeito imparcial, representante da justiça e que, através de seu ceticismo, não 

se iludirá com qualquer história e que é aberto a dialogar sobre os mais variados assuntos.  

A segunda personagem é-nos apresentada da seguinte maneira: “Em casa, Maria Dôra, 

esposa dele, estava em plena atividade. Como não tiveram filhos, o filho dela era a casa, da qual 

cuidava obsessivamente” (TAVARES, 2014, p. 12). Maria Dôra aparece como uma 

coadjuvante, uma personagem secundária na narrativa. É uma dona de casa, com mania de 

limpeza e organização. O termo “obsessivamente” orienta-nos a ter um olhar meticuloso para 

as ações de Dôra, que faz de tudo para zelar pelo esposo e, sobretudo, pela casa, mantendo a 

plenitude da ordem.  

O padre Bertino, inicialmente, aparece como uma personagem transgressora, uma vez 

que representa a violação das leis humanas e também das leis divinas, já que é uma figura 

religiosa, bem quista e próxima do casal protagonista. Ele “era conhecido dos pais dele e dos 

pais de Maria Dôra” (TAVARES, 2014, p. 14-15). Segundo o conto, o referido religioso tem 

os seus direitos canônicos cassados por um problema com uma documentação. Assim sendo, 

todas as suas ações até então foram anuladas e o mesmo, como figura intercessora entre o divino 

e o humano, no texto, se anularia também. Desse modo, criam-se os elementos para o ambiente 

ficcional retratado pelo autor de “A sétima filha”. 
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Lembremos que na Literatura, o modo ficcional fantástico só acontece porque o real nos 

traz uma reflexão do irreal e, provoca-nos a repensar a realidade. É-nos posta uma situação real, 

muitas vezes trivial, para que, inesperadamente, algo modifique essa situação e provoque-nos 

(enquanto leitores) reações, muitas vezes arraigadas ao medo, permeadas pelo véu do 

desconhecido.  

 

Chegamos assim ao coração do fantástico. Em um mundo que é o nosso, que 

conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros se produz um acontecimento 

impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo familiar. Que percebe 

o acontecimento deve optar por uma das duas soluções possíveis: ou se trata 

de uma ilusão dos sentidos, de um produto de imaginação, e as leis do mundo 

seguem sendo o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é parte 

integrante da realidade, e então esta realidade está regida por leis que 

desconhecemos. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário, ou existe 

realmente, como outros seres, com a diferença de que rara vez o encontra. O 

fantástico ocupa o tempo desta incerteza (TODOROV, 2014, p. 15). 

 

A citação de Todorov, apresentada acima, enfatiza a incerteza como o cerne do modo 

ficcional fantástico. Essa ilusão da realidade, cria uma espécie de atmosfera tenebrosa que vai 

induzindo o leitor ao medo, à imaginação sugestiva e permeando em uma visão de mundo 

totalmente inexplicável. No conto em análise, essa incerteza é posta em cena a partir do 

momento em que Horácio conta a Maria Dôra sobre a cassação dos direitos canônicos do Padre 

Bertino, como veremos a seguir.  

Na tradição popular, um dos seres mais conhecidos é o Lobisomem: uma mutação de 

ser humano e animal (lobo) que se transfigura em noites de Lua cheia e aterroriza as cercanias 

por onde habita. Há várias especulações acerca de sua origem e sobre como vencê-lo. Dentre 

as versões da origem desse animal fantástico, Bráulio Tavares apresenta uma com uma 

transgressão à versão original.  

De acordo com o conto em questão, Maria Dôra é a sétima filha de um total de onze 

filhos. Reza a lenda que, nesta situação, o sétimo filho deve ter como padrinho ou madrinha de 

batismo o(a) filho(a) mais velho(a). Caso isso não ocorra, o sétimo filho, transformar-se-á em 

Lobisomem. A primeira transgressão apresentada é a de que o sétimo filho é uma mulher. Essa 

versão foge à quase todas as versões, pois, conforme a tradição popular, se o sétimo filho for 

do sexo masculino e ele não for apadrinhado pelo irmão ou irmã primogênito(a), o mesmo será 

amaldiçoado e se transformará em Lobisomem. O autor já insere um dado novo que é a 

possibilidade de o sujeito mutante ser feminino. Outros dois pontos em questão é o misticismo 

que ronda os números sete e onze, mas, no momento, não abordaremos tal aspecto. 
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A narrativa é construída de modo a convencer o leitor de que estamos diante de um 

mundo que é semelhante ao nosso: um advogado, Horácio, e sua rotina de trabalho, ora no 

escritório, ora nas audiências, ora nos momentos de descanso, com as pausas para o cafezinho 

e os bate papos no calçadão nos momentos de folga. Paralelamente, desenrola-se o dia a dia da 

esposa, Maria Dôra, que cuida obsessiva e exclusivamente da casa, uma vez que não tivera 

filhos. É deste ambiente que emergirá o fantástico, inspirado no monstro que já habitou a 

imaginação de diversas crianças e adultos ao longo de muitos anos. 

Em um misto de fundamentos religiosos e jurídicos, através de uma notícia de jornal 

lida em uma conversa amistosa durante uma rodada de cafezinho, o narrador apresenta a 

problemática envolvendo o Padre Bertino: a cassação de seu mandato e, consequentemente, a 

nulidade dos atos praticados por ele. Com isso, temos um outro elemento transgressor à 

realidade: a cassação dos direitos canônicos. Se o padre, apresentado como um interlocutor 

divino, não é padre, então ele pecou e, com isso, violou um mandamento geral do Cristianismo, 

que é a verdade.  

Por essa ótica, se seus atos são nulos, eles passam a sofrer um certo tipo de maldição o 

que insurge para que se crie uma atmosfera sobrenatural, induzindo ao aparecimento do 

fantástico, o que, na narrativa, descamba pelo que fica implicitamente exposto: Maria Dôra, a 

sétima filha, fora, de fato, amaldiçoada e se transforma em Lobisomem. Isso provoca 

institivamente, as matanças, de modo animalesco, descritas no conto, como transcrito abaixo: 

 

O que acontece depois só pode ser deduzido, com perplexidade, do estado em 

que a polícia encontrou o quarto, o corpo em pedaços o colchão encharcado 

de sangue, como uma esponja, aquele cheiro de matadouro. (...) A única coisa 

de fato vista foi a criatura (...) uma espécie de cachorro enorme com pela cor 

de cobre, que saiu rosnando pela porta dos fundos... (TAVARES, 2014, p. 19). 

 

O fato é que, diante das incertezas surge uma incerteza maior: afinal, Maria Dôra é ou 

não batizada já que o seu batismo foi realizado pelo Padre Bertino? Horácio, apesar de cético, 

permanece com essa história em sua mente. A forma como ele repassa a informação para Maria 

Dôra introduz o sobrenatural à narrativa. Assim, o conto passa a desconstruir todo o ambiente 

de certeza e normalidade criado a priori e o fantástico surge abruptamente nesta realidade.  

Em “A sétima filha” temos os elementos do fantástico presentes em toda a história, uma 

vez que nos é apresentada uma cena cotidiana real e normal e, repentinamente, o irreal, o 

fantástico surge, provocando o medo e sendo explicado apenas sob o prisma do sobrenatural. 

O fantástico acontece a partir de uma perturbação da parte do leitor que rompe com a coerência 

natural as coisas, no caso, mediante a incerteza de que Maria Dôra era cristã ou pagã (batizada 
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ou não), ela, ao ir dormir, é acometida de ondas estranhas que vinham de dentro e acaba “se 

deixando levar” por tal acontecimento, transmutando-se em um ser ficcional: Lobisomem. O 

fantástico então ocorre sem que haja uma explicação racional para os fatos narrados, nem aceita 

acontecimento com o natural.  

Além desses elementos, temos as transgressões postas: o Lobisomem ser uma mulher, 

o que cutuca o patriarcado com um discurso implícito de superação feminina (mesmo que de 

modo animalesco), destruindo a hegemonia masculina nesse tipo de narrativa; e o padre, com 

seus direitos canônicos cassados, aponta o dedo para o endeusamento da igreja como voz divina 

(na maioria das versões, o padre surge como o enviado de Deus capaz de quebrar maldições, 

tanto para Lobisomem quanto para Vampiros), a qual, na verdade, é humanamente falha. 

 

5 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA SOBRE O ENSINO DO TEXTO 

LITERÁRIO 

 

Nossa proposta de discussão neste trabalho decorre de inquietações com o ensino e a 

aprendizagem da Literatura, cujos impasses desafiam o nosso fazer cotidiano no exercício da 

docência. Um dos desafios pode ser ilustrado pela realidade adversa das condições do alunado 

que apresenta dificuldade de leitura. 

Enquanto objeto estético, a obra literária encontra-se aberta a interpretações subjetivas, 

de modo que o seu leitor/receptor usufrua do prazer estético, de acordo com a sua experiência. 

Nessa perspectiva, Jonathan Culler assinala que “A literatura [...], além de afirmar o argumento, 

envolve “a mente em questões éticas” e “ensina a sensibilidade e as discriminações sutis, produz 

identificações com homens e mulheres de outras condições” (CULLER, 1999, p. 44).  

Por meio do ensino de literatura, é possível intervir na realidade, a partir de uma prática 

que favoreça o ensino e a aprendizagem do aluno pela abordagem de textos que propiciem uma 

discussão fecunda e transformadora do mundo, a exemplo da obra fantástica. Desse modo, a 

literatura abre caminho para discussões, sobre diversos temas da Realidade, quebrando a 

barreira entre os segmentos do Conhecimento. Assim, possibilita desenvolver a sensibilidade e 

o senso crítico do aluno, a partir de reflexões sobre o que ela apresenta nas obras. Isso nos 

permite afirmar que a literatura, sugere e instiga o leitor a elaborar suas indagações sobre a 

Realidade. 

Em seu estudo sobre o ensino de Literatura, Márcia Nunes Duarte e Leonor Werneck 

(2011) afirmam que, “Analisando a trajetória histórica do ensino de Literatura, constatou-se 

que esta disciplina sempre esteve ligada a interesses de grupos dominantes e a cada época com 
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sua respectiva filosofia, era ensinada de forma que pudesse atender a determinados objetivos”. 

Assim, as referidas pesquisadoras propõem como estratégia de ensino, que a literatura seja 

“trabalhada de forma livre e criativa, aproveitando seu permanente diálogo com outras artes 

como a música e o teatro, para favorecer uma crescente aproximação do texto literário com o 

aluno”. Essas autoras consideram ainda que “a literatura é o espaço da criação, da liberdade de 

pensar, retirando a criatura da escravidão de pensamentos, da passividade própria de uma 

sociedade dominadora. Ela desenvolve a criatividade humana, leva a refletir sobre o indivíduo 

e a sociedade” (DUARTE; WERNECK, 2011). 

Desse modo, compreendemos ser possível minimizar os obstáculos que se interpõem na 

prática docente, através da utilização de leitura do texto literário, o qual instiga a indagar sobre 

as diversas temáticas da realidade nele apresentadas. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos ser relevante abordar o texto literário do gênero fantástico como 

estratégia no processo ensino-aprendizagem, a fim de instigar o gosto pela leitura, aguçar o 

senso crítico, potencializar a imaginação e criatividade, além de expandir o conhecimento do 

público-alvo, o alunado. Agindo assim, aperfeiçoamos nossa prática docente, atualizando a 

seleção de materiais e métodos, aportados na literatura, uma vez que a linguagem poética, em 

especial, por ser inerente às relações que envolvem nossa existência, propicia ao ensino-

aprendizagem o despertar da sensibilidade do leitor para a apreensão da realidade social em que 

ele vive. É através da experiência estética, que envolve razão e emoção, despertando o gosto e 

a sensibilidade do homem, que a palavra surge e transcende o seu estado de coisa bruta, para 

transformar-se em algo intocável, cujo valor, por ser simbólico, torna-se inestimável.  

A Literatura Fantástica possibilita semear na imaginação do leitor, no caso, do aluno 

leitor, rebentos de criatividade a serem frutificados mediante novas interpretações, dando mais 

vida ao texto. Ela rompe com o trivial, permeia o inusitado e deleita-se no extravagante. Os 

textos analisados incitaram nos leitores novos olhares e outros questionamentos temáticos 

percebidos com um debruçar mais atento às histórias, seja pela excepcionalidade das narrativas 

impossíveis relatadas pelo protagonista de “Alexandre e outros heróis”; sejas pelos aspectos 

transgressivos contidos em “A sétima filha”.  

Compreendemos, pois, que a leitura literária, sobretudo a de textos de Literatura 

Fantástica, lida de modo a causar estranhamento e também a despertar sentido(s) ao que se lê, 
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poderá ampliar o desenvolvimento intelectual do aluno e sua consequente autonomia de 

pensamento, impulsionando o gosto pela leitura, interpretação e produção textual.  
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CONCEPÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: DA TEORIA À PRÁTICA 
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Geralda Maria de Bem 
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RESUMO 

 
Este estudo apresenta uma reflexão sobre a construção da identidade docente. Tem como objetivo refletir 

sobre a formação do professor e sua identidade profissional, de acordo com os movimentos associados 

da política educacional vigente. O texto é um recorte da monografia intitulada:  A concepção de Leitura 

no Contexto Escolar Brasileiro do Ensino Fundamental. Tivemos como abordagem metodológica, 

pesquisa bibliográfica com foco nas obras de autores que discutem a temática em estudo. Assim 

compreendemos que o professor possui um amplo conhecimento e habilidades especializadas, 

adquiridas ao longo do percurso de sua formação, que será desenvolvida durante sua profissão. Por fim, 

este estudo nos possibilitou uma reflexão acerca da importância da formação docente, no que tange ao 

trabalho pedagógico tendo em vista a construção da identidade pessoal e profissional dos professores. 

 

Palavras-chave: Formação. Profissão. Docente. Identidade Profissional.    

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que os conhecimentos e as atividades que constituem a base formativa dos 

futuros docentes têm por finalidade permitir que estes se apropriem de instrumentos teóricos e 

metodológicos para a compreensão da escola, dos sistemas de ensino e das políticas públicas. 

Para Pimenta e Lima (2017), as reformas da educação deixam em aberto a questão do saber dos 

professores, vinculados a sua identidade profissional e ao papel que desempenham.  

Este texto faz parte do segundo capítulo da monografia intitulada:  A concepção de 

Leitura no Contexto Escolar Brasileiro do Ensino Fundamental, do Curso de Especialização em 

Novas Tecnologias na Educação, pela Faculdades Integradas de Patos – FIP, e tem como 

objetivo refletir sobre a formação do professor e sua identidade profissional, de acordo com os 

movimentos associados da política educacional vigente. Perrenoud (2002) convida os 

professores a agir cooperativamente propondo a construção do trabalho em grupos de ação. 

Neste enfoque a pedagogia apresenta novos caminhos possíveis de serem trabalhados nas 

escolas, com os procedimentos didáticos no cotidiano, na sala de aula, no processo de 

aprendizagem, desenvolvido assim, a partir de teorias para serem estudadas e trabalhadas pelos 

professores-educadores, levando em consideração o aluno e, obviamente a sua formação leitor 

assíduo. 
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A estrutura deste trabalho está contemplada da seguinte forma: na primeira parte 

relatamos sobre a formação do professor no século XXI. No segundo tópico abordamos sobre 

o desenvolvimento profissional do professor, reinventar as relações profissionais através de 

análises da sociologia. No terceiro tópico ressaltamos a respeito da formação e a profissão do 

educador, envolvendo a identidade profissional. E por fim, tecemos nossas considerações finais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, baseada em autores que tratam 

sobre a formação de professores e identidade profissional docente no âmbito do espaço escolar. 

Tais como: Pimenta e Lima (2017), Sarmento (1998), Brzezinski (2002), Enguita (1991), 

Ibermón (2002 e 2016), Nóvoa (1991), entre outros, que discutem a temática em estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 O professor no século XXI 

 

Ao longo do século XX e até o atual momento do século XXI, o papel do professor 

passou por inúmeras mudanças, resultado das inovações necessárias em sua formação 

permanente, bem como, estudos adequados aos conhecimentos psicológicos e pedagógicos, 

nesse sentido, Imbernón, (2016, p. 51), destaca que: 

 

Os professores já não são aquelas pessoas que, recorrendo a um livro único ou 

enciclopédico (para todas as matérias), ensinavam as questões básicas para 

poder ter acesso à cultura. No século XXI, eles se converteram em 

profissionais da educação e do conhecimento, porque as questões sociais são 

muito importantes.  

 

Ainda conforme Imbernón, (2016, p. 33), “ser professor sempre foi uma tarefa 

trabalhosa e difícil. De fato, a dificuldade está em ser um bom professor ou uma boa professora 

e em ensinar bem”. Nesse sentido, faz-se necessário criar bases de transposição didática, a partir 

das práticas efetivas dos professores, respeitando as condições de trabalho, na formação inicial. 

Talvez assim possamos identificar os conhecimentos e as competências necessárias para um 

bom desempenho didático pedagógico. Por falta de análise das competências e recursos, diante 

da formação inicial de professores levam em consideração uma pequena parte de recursos 

necessários, ao domínio dos saberes a serem ensinados e os princípios pedagógicos e didáticos. 
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Neste caso, a formação teórica permite apenas a aprovação nos exames, para obter o 

diploma, enquanto a formação prática dar a base para a sobrevivência na profissão. Assim, é 

preciso combater essa dicotomia e afirmar que a formação é uma só, teórica e prática ao mesmo 

tempo reflexiva, crítica e criadora de identidade. E acontece em toda instituição escolar em 

diversas formações. 

 

3.2 Desenvolvimento profissional do professor 

 

Sabemos que as reformas atuais confrontam os professores com dois desafios de 

envergadura: reinventar a escola enquanto local de trabalho e reinventar a si próprio, enquanto 

pessoas e membros da profissão. Isso significa dizer que precisamos colocar em questão o 

reinventar das relações profissionais com os colegas e a organização do trabalho na escola. 

Em uma perspectiva sistêmica, o desenvolvimento escolar insere-se nas condutas e 

posturas de forma burocrática do profissional, seja coletiva ou extensiva da cultura comum, 

com modalidades de exercício de poder e de liderança, que o educador tem que ter capacidade 

de se mobilizar com projetos, com vontade e capacidade em transformar a instituição escolar 

em organização aprendiz. 

Segundo Perrenoud et al (2002) apresentam dados que mostram que a cooperação 

profissional inovadora é constituída de três fatores: pressão, ação-comum e energia. Onde em 

algumas escolas, a pressão faz com que os professores sucumbam ao stress, quando não 

conseguem fazer dissonâncias intelectuais e emocionais, na realidade do seu dia a dia. Em 

outras palavras são essas ações coletivas que produzem energia para resolver os problemas. 

O destino da inovação educativa dependerá do que os professores pensam e fazem. 

Neste caso, são eles que põem em prática, junto com os alunos maneiras e/ou situações de 

ensino-aprendizagem, com as novas ideias no âmbito da pesquisa pedagógica, visando a 

transformação de sua prática, sendo que para isso, dependerá de fatores essenciais, como os 

objetivos e conteúdos da reforma são comunicados diante das mudanças e propostas de ensino. 

No entanto, eles conseguem captar os níveis do sistema nos estabelecimentos escolares, diante 

da exploração coletiva das novas soluções didático-pedagógicas. Conforme Perrenoud (2002, 

p. 103), “sempre que necessário o grupo de professores, recorrerá as intervenções externas na 

conduta de formação contínua, a fim de garantir um bom resultado”.  

A conduta exploratória começa com troca de experiência, em que permite relatos das 

práticas pedagógicas, estratégias de trabalho ou ação, a fim de conseguir meios adequados para 

atingir seus objetivos. Ao final dessa conduta de exploração, os professores avaliarão seus 
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efeitos e o dos alunos, para o seu próprio desenvolvimento profissional, e assim julgará o 

término do problema. 

 

3.3 Profissionalização docente 

 

Vários autores como Brzezinski, et al (2002), adotam uma abordagem crítica sobre o 

trabalho docente ao fazer um exame minucioso da profissão professor utilizando-se de análises 

da sociologia das profissões. As análises buscam ultrapassar as visões positivistas do 

profissionalismo, com visões críticas que deixam revelar contradições, valendo-se 

especialmente de questionamentos sobre o papel social e político do professor na sala de aula. 

Em uma análise, o primeiro conteúdo refere-se à profissionalidade como um conjunto 

de saberes e capacidades, sem questão de valores. O segundo diz respeito à dimensão 

quantitativa de profissionalidade, isto é, pode-se ter maior ou menor profissionalidade. O 

terceiro, pode ser deduzido de uma omissão, o sujeito profissional que é o ator da construção 

da profissionalidade, que partilha da mesma profissão. De acordo com Sarmento, (1998, p. 3), 

[...] profissionalidade docente será o conjunto maior ou menor de saberes e de capacidades de 

que dispõe o professor, no desempenho de suas atividades, e o conjunto do grupo profissional 

dos professores num dado momento histórico.  

Ao compartilhar essa ideia sobre profissionalidade, entende-se que o conjunto de 

saberes e capacidade é marcado por um conjunto de mudanças que se confundem com a própria 

evolução do conhecimento educacional e as teorias dos processos pedagógicos em um momento 

histórico na sociedade. As transformações ocorrem por toda a vida dos professores, levando a 

atingir condições ideais garantindo assim, um exercício profissional de qualidade. Tal processo 

conduz a profissionalização, que possa ser atingida um aperfeiçoamento de condições de 

trabalho, atingindo assim, um elevado status e valorização social determinante para o 

profissionalismo docente. 

Vale salientar que este processo de secundarização desestimula o profissionalismo; nos 

dias atuais, com as associações de classe que tenham a despertar nos profissionais da educação, 

a coletividade e a união ocorrida pelas lutas concretas dos movimentos associativos e 

reivindicatórios, sendo a presença do professor mínima, haja vista que no sistema capitalista, 

bem como a ação governamental degradadora da profissão docente, não condiz com os 

discursos nos planos de governo, que enfatizam a relevância da política educacional voltada 

para a capacitação de novos contingentes educacionais, como meio de desenvolvimento social 

e da expansão de emprego. 
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Atualmente, os profissionais da educação se aproximam da proletarização, 

secundarizada ou proletarizada na profissão docente. Contudo, o professorado, nas sociedades 

capitalistas, passou por um processo prolongado e desigual com as perdas de controle sobre os 

meios de produção do objeto de trabalho e da organização das atividades que se proletarizaram. 

Essa proletarização para Enguita (1991), é o oposto do profissionalismo docente. Tal 

ideia resume-se que o modelo tecnocrático de organização do trabalho no fazer educacional, 

gerou o afastamento dos professores da função de como planejar e avaliar sua prática 

pedagógica. Essas funções foram assumidas pelos especialistas que decidiam e controlavam os 

administradores escolares, o trabalho do professor e a desqualificação. 

É neste sentido que a legislação no Brasil impulsiona o aviltamento do magistério. Por 

exemplo, a desvalorização da formação do professor do ensino fundamental acentuada com a 

lei nº 5.692/71 descaracterizou a formação tradicional – a Escola Normal. Acreditando na 

formação do licenciado para as disciplinas do 1º e 2º grau e do pedagogo, assim, como pós-

graduados a imposição da lei nº 5.540/68 (Lei da Reforma Universitária), implantou um modelo 

inadequado de formação de professores, especificando cada área, com currículo da escola 

básica, onde à Faculdade de Educação foi reservada para a formação pedagógica dos futuros 

professores. 

No decorrer das décadas de 1980 e 1990, a literatura educacional denunciou e criticou, 

propondo alternativas para que esse modelo falisse. Esperava-se que essa lei viesse reforçar a 

reforma universitária do governo militar. No entanto, a lei nº 9.394/96 e a legislação, vêm 

provocando maior desqualificação na formação inicial dos profissionais da educação, 

propondo-se para a formação superior. Com essa legislação, entende-se que o professor é um 

profissional da prática, como se ele fosse apenas um transmissor de conteúdos e não um 

produtor de saberes.  

No centro dessas reflexões com a política de desvalorização de formação profissional 

expressa na LDB 9.394/96, em seu artigo 62, diz que os professores de educação infantil e 

séries iniciais do ensino fundamental poderão ter apenas a formação do ensino médio. E a 

formação de nível superior será exigida apenas para professores de ensino fundamental II e o 

ensino médio. 

Todavia, a partir de 2007, o professor que teve, a formação do magistério e ou não com 

o nível superior será admitido. Assim, o que se constata é a desprofissionalização docente e a 

desvalorização do magistério. Propõe-se que o preparo do professor requer desenvolvimento de 

competências profissionais. Trata-se de uma formação prática, baseada no saber-fazer para o 

aprendizado do ensinar. 
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Pelo que foi exposto, constata-se que os profissionais da educação constroem sua 

própria identidade profissional, de acordo com os movimentos associados da política 

educacional. Em termos gerais, sabe-se que o profissionalismo na docência implica uma 

referência na organização do trabalho educativo no sistema do mercado de trabalho externo. 

Em síntese Ibermón (2002, p. 25) relata que: [...] ser um profissional, portanto, implica 

dominar uma série de capacidades e habilidades especializadas, que nos fazem ser competente 

em um determinado trabalho, além de nos ligar a um grupo profissional organizado e sujeito a 

controle.  

Ao falar do profissional, não se pretende entrar em debate sobre as profissões e suas 

características, nem fazer referência das abordagens dos autores. O trabalho do professor na 

organização da sociedade, a partir da modernidade, tem como objetivo, desenvolver a atividade 

de educar, formal e/ou intencionalmente. Esse trabalho deve ser entendido no contexto escolar, 

como privilégio para a educação. Isso implica dizer que, o professor com o seu domínio de 

conteúdo em diferentes áreas, desenvolve seus conhecimentos, levando em consideração o 

saber ensinar. Assim, saber e saber ensinar podem ser considerados duas dimensões no processo 

de educar que caracteriza o trabalho do professor. Vale salientar que o saber pedagógico do 

professor e o não-professor, surge do domínio do conhecimento. 

Segundo Brzezinski (2002, p. 138) “O trabalho docente como prática social é expressão 

desse saber pedagógico e ao mesmo tempo, fundamento e produto da atividade docente que 

acontece no contexto escolar, numa instituição social e historicamente construída”.  

Ainda conforme Brzezinski, o planejamento de seu trabalho, e as etapas a seguir no 

processo ensino-aprendizagem são por ele decididas. Para o educador, o produto é o outro, os 

meios de trabalho são eles mesmos, o processo de trabalho se inicia e se completa na relação 

social da história. Uma relação com o outro, marcada pelo afeto dos componentes do trabalho 

docente. 

 

3.4 A formação e a profissão do educador 

 

Na literatura de Nóvoa (1991, p. 70), “[...] estar em formação, implica um investimento 

pessoal, livre, criativo, sobre os percursos e os projetos próprios, com vista a construção de uma 

identidade pessoal, que é também uma identidade profissional”. Ou seja, ainda de acordo com 

Nóvoa “[...] a formação se constrói através de um trabalho repleto de críticas sobre as práticas 

da reconstrução da identidade pessoal”. 
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Vale ressaltar que, o professor ao iniciar sua profissão, exerce sem opção de ensino. 

Neste caso, todos os professores tornaram-se professores, porque entram direto na escola 

pública do interior, com dificuldades de deslocamento. Esses professores que ingressaram em 

escolas privadas, apontam insegurança e sobrecarga de aulas em diferentes escolas, no decorrer 

de três períodos, o que provoca correria e stress. Mas nesse caso, a maioria dos professores 

viveram, nessa fase de experiência de lecionar várias disciplinas, o que acontecia com o 

multiseriado. Referente a fase da estabilização na profissão, verifica-se que alguns professores 

são aprovados em concursos públicos para a rede oficial de ensino ou efetivação por tempo de 

serviço. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante de todo o percurso feito neste trabalho, voltado para a formação docente, 

devemos ressaltar que a formação apoia-se fundamentalmente na aquisição de conhecimentos 

teóricos, bem como de competências na interação com as pessoas e com todos que fazem parte 

do contexto escolar. Nesse sentido, o trabalho docente, é considerado como eixo central na ação 

de ensinar e aprender. O mesmo apresenta papel primordial na escola, diante das expectativas 

e de seu compromisso, em que o profissionalismo docente vem sendo construído de formas 

diferentes e criativas. 

Com base no exposto é perceptível que o professor repense a sua formação a fim de que 

possa estabelecer uma relação entre todos os que participam do contexto escolar, uma formação 

que ajude a compartilhar os problemas que surgem, relacionados com atenção para a 

diversidade, a inclusão entre outros fatores relacionados ao ambiente educacional.  

Por fim, esperamos que esse estudo possa somar contributos para a formação docente, 

no que tange ao trabalho pedagógico sobre as temáticas, que são mediadas cotidianamente tendo 

em vista a construção e o fortalecimento da identidade pessoal e profissional dos docentes; no 

que diz respeito aos saberes de uma prática reflexiva, e ainda os saberes pedagógicos, que 

embasam sua prática, confrontando suas experiências nos contextos escolares. 
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Prefeitura Municipal de Aurora - CE 
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RESUMO 

 
As práticas de ensino na perspectiva bilíngue para surdos devem propiciar aos educandos o aprendizado 

da primeira língua, a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, para estruturação do pensamento e elaboração 

de hipóteses no aprendizado da segunda língua, o português. Essa garantia está presente nas legislações 

sobre a Libras, em especial no Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei da Libras. Convém, salientar 

que o aprendizado de uma dada língua segundo o que dispõe os documentos oficiais do Ministério da 

Educação e da Cultura – Parâmetros Curriculares Nacionais (1998); Base Nacional Comum Curricular 

(2018) – precisa ocorrer a partir da noção de gênero, tendo, portanto, o texto como cerne das discussões 

e reflexões sobre as práticas sociais e discursivas realizadas mediante a língua. Assim sendo, 

objetivamos discutir as contribuições dos gêneros Poesia concreta e Propaganda no ensino de línguas 

na modalidade bilíngue para surdos. Por meio de uma pesquisa bibliográfica e de natureza exploratória 

com abordagem qualitativa identificamos que a Poesia Concreta e a Propaganda, constituem-se gêneros 

que estimulam práticas de multiletramento em classes inclusivas com surdos, isso porque apresentam 

elementos verbais e visuais que são arranjados e dispostos ante o leitor/interlocutor de maneira complexa 

visando atingir um público diverso, requerendo a leitura de diferentes linguagens simultaneamente. 

Além disso, permite a ativação de uma série de conhecimentos sociais e sobre o texto, à medida que o 

estudante compreende e interage com esses gêneros em situações de análise, compreensão, crítica e 

sendo estimulado a construir sentidos que subjazem nas entrelinhas. 

 

Palavras-chave: Poesia Concreta. Propaganda. Multiletramento. Multimodalidade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Partimos da premissa que a língua é um bem de imensurável valor para inserção social 

e essa, por sua vez, conforme destaca Marcuschi (2008), se materializa em gêneros. Segundo o 

linguista supracitado, se a língua é de vital importância para a organização da sociedade, os 

gêneros são indispensáveis para a interlocução humana que se dá por meio da língua. Em face 

do exposto, o professor que se insere em uma classe inclusiva, precisa desenvolver estratégias 

para favorecer a internalização do conhecimento da língua por todos os alunos, em uma 

perspectiva dialógica e de respeito à diversidade humana (MANTOAN, 2015).  

Tratando-se de uma classe com estudantes surdos, que se caracterizam enquanto uma 

minoria linguística usuária da Língua Brasileira de Sinais – Libras, como Primeira Língua – L1 

e da Língua Portuguesa – LP como Segunda Língua – L2 (SLOMSKI, 2010), há o desafio de 
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ensino das características de produção de textos que não desempenham a mesma função para 

os integrantes da turma. Ao passo que os ouvintes, nessa oportunidade, aprendem as 

características do registro da sua L1, o surdo precisará compreender o sentido e significar a 

mensagem na sua L2. 

Neste sentido, na presente pesquisa enfocamos as aulas de LP, tendo em vista o exposto, 

ou seja, sua relevância para o convívio e interação social e a complexidade e diversidade de 

gêneros textuais que existem e circulam em sociedade e que precisam ser conhecidos, 

reconhecidos e aprendidos pelos discentes, sejam usuários de LP como L1 sejam usuários de 

LP como L2. Assim sendo indagamos: quais são as possibilidades didáticas de uso da Poesia 

Concreta ou Poema Concreto - PC na construção de sentidos pelo surdo matriculado em classes 

inclusivas? 

Chegamos, então, ao entendimento que a PC, produzida na perspectiva do poema ou da 

propaganda, pode contribuir para a ampliação do repertório do surdo em LP e para a produção 

de sentidos, considerando os critérios de produção e circulação do texto. E, por esta razão, 

traçamos como objetivo geral para o trabalho: identificar as possibilidades didáticas de uso da 

Poesia Concreta na construção de sentidos pelo surdo matriculado em classes inclusivas, 

seguindo, para isso, o que está proposto nos documentos oficiais do Ministério da Educação – 

MEC.  

Esse estudo é fruto de uma pesquisa bibliográfica, de natureza exploratória, em outras 

palavras, fizemos revisão do referencial teórico das áreas de linguística e ensino associado aos 

documentos que regem a educação brasileira. Para melhor entendimento, dividimos em três 

seções: ensino inclusivo na perspectiva do bilinguismo para a pessoa surda com a presença dos 

multiletramentos e multimodalidades textuais presentes nas aulas de LP; posteriormente 

discutimos o conceito de gênero textual, hibridismo e ensino direcionado nessa perspectiva 

mediados pela PC e propaganda; por fim refletimos acerca da produção de sentidos nos gêneros 

textuais PC e propaganda.  

 

2 BILINGUISMO, MULTILETRAMENTOS E MULTIMODALIDADE  

 

A pessoa surda é aquela que, devido à perda auditiva, interage com o mundo de forma 

predominantemente visual, utilizando-se de sistemas visuais-gestuais para a sua comunicação 

(BRASIL, 2005). No Brasil, a Libras, é um sistema linguístico reconhecido pela Lei nº 10.436 

(BRASIL, 2002) e que deve ser utilizado para mediar as comunicações com a presença de 

interlocutores surdos. Contudo, esse mesmo documento, determina que a LP na modalidade 
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escrita não deve ser substituída pela Libras, em face disso, os surdos devem aprender as duas 

línguas no contexto escolar. 

Diante do exposto, uma educação bilíngue para surdos é promovida quando as duas 

línguas, LP e Libras, se configuram como línguas de instrução (SLOMSKI, 2010), permitindo 

que o surdo internalize as línguas mediadoras do processo e os conteúdos veiculados por elas. 

Nesse processo, considerando a perspectiva visual do surdo e tendo esse canal como essencial 

para o seu aprendizado, práticas como o multiletramento devem ser utilizadas para ampliar o 

conhecimento do estudante sobre o texto e o seu uso social. 

Para falar de multiletramento, precisamos, inicialmente, compreender os conceitos de 

semiose e de modalidade. A semiose se refere às diferentes linguagens e, Vieira (2012, p. 2) 

afirma que elas integram “[...] a relação entre palavra e a imagem e outros recursos, como sons, 

links, artes gráficas, desenhos fotos, permitem modos de ler diferenciados e trazem diversos 

elementos portadores”. Para Rojo (2009), a modalidade, engloba os modos de produção da 

linguagem, seja ela verbal (oral ou escrita) e não verbal. Enfatizamos que a comunicação em 

Libras se integra na linguagem verbal, pois é composta por signos linguísticos organizados 

gramaticalmente e, a sua circulação, determina os parâmetros que permanecem e aqueles que 

se modificam em função do uso. 

Diante dessas características que envolvem o uso social da linguagem, a construção de 

sentidos em face da articulação entre as diferentes semioses e modalidades de produção da 

mensagem que se intercruzam em função do uso ou não de tecnologias digitais, pressupõem 

novos letramentos (ROJO; MOURA, 2012). Para os autores, é necessário repensar na inserção 

de traços da cultura de dada comunidade e lugar de modo que contribuam para significar 

textos/interações e que, a partir da seleção da linguagem e da sua disposição no texto podem 

gerar compreensões diferenciadas.  

Rojo e Moura (2012) destacam que em face dessa composição dos textos são requeridos 

novos letramentos, quer dizer, práticas de uso da leitura e da escrita que implicam em produção 

de mensagens utilizando diferentes ferramentas e a análise crítica do conteúdo recebido. Nesse 

sentido, acreditamos que trabalhar com a PC, um gênero que traz imagens e palavras como 

indissociáveis na produção é relevante para repensar o conceito de texto e promover o ensino 

de LP inclusivo com surdos, na perspectiva do bilinguismo, aplicando uma abordagem pautada 

nos multiletramentos.  
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3 GÊNEROS TEXTUAIS: A POESIA CONCRETA, A PROPAGANDA E O HIBRIDISMO 

NO CONTEXTO DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

O texto é a unidade básica para o ensino de LP, conforme elucida os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN publicado ao final dos anos 90. Em concordância com o 

documento supramencionado, Marcuschi (2008) afirma que o texto é materializado em gêneros 

textuais que circulam em situações comunicativas recorrentes. Para o autor, eles são 

encontrados na vida diária da sociedade e apresentam padrões sociocomunicativos 

característicos bem definidos, constituindo-se de composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos sociais, históricos, institucionais e técnicos.  Ainda para o pesquisador os 

gêneros são formas textuais escritas ou orais estáveis, historicamente e socialmente situados, 

ou seja, que internalizam peculiaridades convencionalizadas pela comunidade de 

falantes/sinalizantes. Ressaltamos que utilizamos o termo sinalizantes (SLOMSKI, 2010), para 

destacar a produção em Libras. 

Uma vez que estão presentes na vida diária dos discentes é compreensível a afirmativa 

com a qual iniciamos o tópico que destaca o texto como base do ensino, pois - os textos que se 

materializam em gêneros - são entidades comunicativas e formas verbais de vital importância 

para a organização social e para a interlocução humana (MARCUSCHI, 2008). Eles são formas 

de ação, interação e de controle social; estando presente, portanto, em todas as esferas da 

sociedade que utilizam as diferentes linguagens.  

Dessa forma, concordamos com Antunes (2009) ao discorrer, em sua obra, sobre a 

necessidade de práticas docentes que favoreçam o contato dos educandos com os variados tipos 

de texto/gêneros textuais que circulam na sociedade. Para a autora, a escola deve possibilitar 

nas aulas de LP que o alunado conheça “[...] os diferentes gêneros que circulam oralmente ou 

por escrito[...]” (ANTUNES, 2009, p. 54), visto que eles abarcam além de elementos 

linguísticos, normas e convenções que são estabelecidas pelo contexto e pelos propósitos 

comunicativos e necessidades. Logo, conhecer os gêneros e saber produzi-los e utilizá-los para 

interagir e alcançar as intenções pretendidas é de grande relevância para a existência humana. 

Do contrário, contribuiria para exclusão e opressão porque um cidadão incapaz de comunicar-

se ficaria refém de outrem que, agindo de má fé, poderia prejudicá-lo negando-lhe direitos 

básicos.  

Em face do exposto, as aulas de LP têm um papel fundamental na formação humana de 

sujeitos autônomos, autores de variados textos/gêneros e, acima de tudo, de suas próprias 

histórias.  As ideias de Antunes (2009) se harmonizam com os estudos de Marcuschi (2008, p. 
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163) ao afirmar que “[...] a vivência cultural humana está sempre envolta em linguagem, e todos 

os nossos textos situam-se nessas vivências estabilizadas em gêneros”. Em outras palavras, 

todas as experiências humanas carecem da linguagem como ponte entre os sujeitos, assim, 

apropriar-se das diferentes linguagens, sobretudo, a linguagem formal escrita ensinada no 

âmbito escolar é direito de todo homem e, além do mais, é uma necessidade básica para tomar 

posse dos conhecimentos e bens culturais de uma sociedade ou de um povo.  

Como dissemos anteriormente, o texto deve servir de base para as reflexões acerca dos 

usos e variações da língua, ressaltamos ainda a importância de que o discente conheça os 

diversos gêneros que existem. Dentre a “colônia de textos” ou “constelação textual” - para 

utilizar termos de Marcuschi (2008) - enfatizamos que a PC é um gênero, cujo uso nas aulas de 

LP pode propiciar práticas leitoras e de escrita que enriqueçam a experiência linguística dos 

educandos. Também propomos o uso do gênero Propaganda, que apresenta similaridades com 

o PC conforme veremos mais adiante. Desse modo, harmonizamos esta pesquisa à proposta do 

MEC trazida pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC do Ensino Médio que propõe a 

necessidade do estudante conhecer: 

 

[...] diferentes gêneros, estilos, autores e autoras – contemporâneos, de 

outras épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países 

– devem ser contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura 

juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas 

juvenis, dentre outras diversidades [...] (BRASIL, 2018, p. 155, grifo nosso). 

 

Os gêneros que enfocaremos na presente pesquisa, o PC e a Propaganda são distintos, 

embora parecidos, que possuem propósitos, temas, estilos verbais e usos linguísticos diversos, 

diferindo também quanto ao público. Ambos apresentam o recurso formado por multisemioses 

e fazem parte do repertório cultural e linguístico que reflete a cultura brasileira. Assim sendo, 

cumprem os requisitos acima citados para serem utilizados nas práticas docentes nas aulas de 

LP. Esses gêneros abarcam a diversidade de opiniões e convicções que permitirão ao discente 

refletir e decidir por si como se colocará diante do texto que lê. Ademais, eles estão presentes 

na internet, logo fazem parte da cultura digital com a qual muitos dos alunos já estão 

familiarizados.  

Afirmamos anteriormente que os dois gêneros que serviram de corpus para este trabalho 

trazem características comuns, mas é provável que sejam mais que isso, seguindo os estudos de 

Marcuschi (2008), o qual propõe que os gêneros se mesclam/misturam ao ponto de um gênero 

assumir a função e/ou a forma/estrutura de outro; esse fenômeno é nomeado pelo autor como 

hibridismo ou hibridização textual.  
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4 POESIA CONCRETA E PROPAGANDA: CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS  

 

A construção de sentidos a partir da totalidade do texto materializado em gêneros 

diversos é uma das habilidades necessárias para o ser humano, e que conforme pressupõe a 

BNCC pode ser ensinada e aprendida nos momentos de leitura em sala de aula. A BNCC afirma 

que o discente deve:  

 

Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes – [...]poema concreto, ciberpoema, 

dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo 

preferências por gêneros, temas autores (BRASIL, 2018, p. 185, grifo nosso). 

 

O presente documento enfatiza a importância das competências leitoras e também 

apresenta sugestões de gêneros diferentes que circulam em sociedade, que possuem propósitos 

comunicativos reais, interlocutores, suportes, estilos verbais, dentre eles encontra-se o PC. Esse 

tipo de poema é também chamado de poema-objeto ou ainda pode ser sinônimo de poema 

visual, todavia, não iremos nos deter nas questões de nomenclatura. Convém, no entanto, tratar 

das peculiaridades desse gênero que difere da poesia convencional, para tanto, dialogamos com 

Bosi (2006), que em seus estudos aponta que o gênero em questão surge dentro de um 

movimento literário denominado Concretismo, surgido na década de 1950. A proposta rompeu 

paradigmas e sobreviveu as investidas dos detratores e do próprio tempo sendo, ainda hoje, 

relevante e presente em diversas esferas da sociedade. 

O pesquisador supracitado elenca 6 campos de inovação da PC e os pontos específicos 

de diferenciação e inovação quanto a poesia produzida até então, sendo eles: 1- campo 

topográfico: abolição do verso, uso construtivo do espaço em branco no qual a folha deixa de 

ser suporte gratuito, ausência de pontuação e outros; 2- campo fonético: jogos sonoros, figuras 

de repetição e etc.; 3- campo morfológico: desintegração dos sintagmas em morfemas com 

separação de prefixos, sufixos e radicais; 4- campo lexical: neologismos, estrangeirismos siglas 

e etc.; 5-campo sintático: justaposição de palavras, ruptura com a sintaxe da proposição e 

estrutura frasal; 6-campo semântico: polissemia e apelo para a comunicação não verbal que faz 

do poema um objeto cujo significado está em si mesmo, ou seja, na sua forma (BOSI, 2006).  

Além do PC, a Propaganda é o segundo gênero textual que pode apresentar um alto 

potencial para práticas de multiletramentos no contexto do ensino bilíngue para surdos. Da 

mesma forma que a PC, a Propaganda não possui um conceito unificado na LP e, por vezes, é 

nomeada também de publicidade. Entretanto, para Medeiros (2008) é coerente observar que, o 
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termo propaganda se refere a propagação de ideias e princípios, enquanto que a publicidade 

enseja a divulgação de um produto para fins comerciais. Ambos são marcados pela natureza 

argumentativa na busca de convencer os interlocutores seja para aderirem a ideias, seja para 

adquirirem um produto e, para tanto, são utilizadas diferentes estratégias de criação que possam 

prender a atenção do público.  

Estes textos são encontrados nas diversas esferas sociais, com diferentes roupagens e 

nos variados suportes fixos, móveis, físicos ou digitais. Além disso, buscam atingir diferentes 

públicos e possuem objetivos reais que justificam sua produção e circulação em sociedade e em 

sala de aula. Identificamos, doravante, por meio das figuras 1 e 2, exemplares de PC e nas 

figuras 3 e 4 exemplares de propaganda.  

 

Figura 1 – poema: beba coca cola Figura 2 – poema: fumar? 

  
Fonte:https://ditirambospoesia.wordpress.com/2012/1

2/03/beba-coca-cola/ 
Fonte:https://www.instagram.com/p/BrknvqZ

AMXB/ 

 

Marcuschi (2002) argumenta que os gêneros não são totalmente novos, mas que se 

ancoram em gêneros pré-existentes, isto significa dizer que, apesar do aumento da tecnologia 

possibilitar a multiplicação de gêneros textuais, eles não são necessariamente inovadores. 

Assim, entendemos que a propaganda possa ter influenciado o surgimento da PC, pois um dos 

seus criadores, Décio Pignatari (1956), aponta essa relação no seu texto, Novo poesia concreta 

que entre outras linguagens, a propaganda e os anúncios luminosos influenciaram a chamada 

arte geral da palavra. 

A figura 1 apresenta uma composição do poeta supramencionado. Percebemos nele uma 

forte relação com a propaganda, visto que ele começa utilizando um slogan afirmativo e 

imperativo de uma famosa marca de refrigerantes. Porém, ao avançar a leitura, o leitor percebe 

a troca de letras que o poeta realiza para criar novas palavras e expressar novas ideias acerca da 

marca. O uso das cores vermelho e branco também deve ser consideradas como elemento 

proposital na construção do poema, uma vez que são as cores padrão da marca de refrigerantes. 
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Ao lado vemos a figura 2, que apresenta um poema do poeta contemporâneo, Fábio Bahia, e 

traz uma reflexão para o leitor acerca do ato de fumar, melhor dizendo, do tabagismo, hábito 

ainda presente na sociedade que permite o uso e a comercialização da substância que constitui 

o cigarro, destacada na composição do poema. Claramente, o título interrogativo e o texto 

verbal do poema se propõem a refletir sobre os possíveis malefícios do produto (cigarro), como 

ocorre na figura 1.  

Ambos os textos estão longe de constituírem publicidade gratuita para os produtos ou 

marcas que estão destacados, pois o intuito é justamente o oposto, descredibilizar, desconstruir 

e fazer refletir. É perceptível em ambos os textos o uso construtivo dos espaços em branco, 

abolição do verso tradicional, embora o Décio Pignatari recorra ao elemento do jogo sonoro ao 

criar palavras por meio da troca de letras, ao passo que o Fábio Bahia retoma o elemento da 

rima ausente na proposta inicial da PC.  Com isso percebemos que apesar de sobreviver décadas 

após a sua idealização, a PC permaneceu se renovando e se reiventando, inclusive quando 

retoma elementos abandonados em meados de 1950, como as metáforas, a rima, o verso etc. 

Existe em comum entre os dois textos o desejo de conscientização, mas cada poeta, situado em 

um momento histórico o faz de uma maneira que lhe é peculiar e inigualável.  

Vemos ilustrados nas figuras 3 e 4, duas propagandas, o primeiro texto conhecido e 

divulgado por importantes veículos de comunicação, que apostam na propagação da ideia de 

que o agronegócio é uma indústria indispensável para o Brasil, já no segundo, há a 

desconstrução da ideia apresentada no primeiro. 

 

Figura 3 – Agro é tech Figura 4 –Agro é tóxico 

  
Fonte:https://iejorgehori.blogspot.com/2017/12/tr

ansformar-producao-agricola-em.html 
Fonte:https://twitter.com/almeida_psol/status/116505722

6433863691 
 

A veiculação da propaganda (na figura 3) exalta o agro sem mencionar ou mensurar 

seus impactos negativos. O autor do texto nessa figura se utiliza de expressões afirmativas, 

aparentemente inquestionáveis, ou seja, verdades absolutas veiculadas a exaustão para impedir 

a reflexão do leitor/receptor do texto. É notório no texto, o uso de estrangeirismos, como a 
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expressão inglesa pop - que representa um empréstimo linguístico e também a desintegração 

do sintagma ‘agro’. Tais características aproximam a propaganda da PC se levarmos em conta 

as características que Bosi (2006) nos apresenta. Além disso, vale salientar que o nome ‘agro’ 

aparece repetidamente, outra característica da PC, a forma em caixa alta e o uso de cores fortes 

sobre o fundo preto é uma estratégia para realizar o apelo visual, outro elemento comum entre 

os dois gêneros.  

A propaganda, da figura 4, recorre praticamente aos mesmos elementos e tema da figura 

3, no entanto, as intenções são, nitidamente, opostas. A segunda faz afirmações negativas acerca 

do agronegócio - todas as palavras usadas para definir o ‘agro’ apresentam um teor negativo - 

que refletem o pensamento daqueles que defendem o meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável. Essas palavras definem o agro como: tóxico, morte, escravidão, latifúndio, câncer 

e desmatamento.  

Notamos, portanto, um mesmo tema, a mesma palavra, a mesma ideia, as mesmas cores 

e estratégias sendo utilizadas de forma dicotômica, pois os recursos visuais e verbais admitem 

que as intenções de seus interlocutores se sobressaiam, assim sendo ressaltamos a importância 

das práticas de leitura e produção textual partindo de textos reais para formar educandos mais 

aptos a ler o dito e o não dito, o dito e o sugerido e a escrever visando alcançar os objetivos 

pretendidos e pré-estabelecidos. Dessa forma, o uso desses textos contribui para que as aulas 

de LP se harmonizem com os documentos oficiais que definem seus objetivos e suas finalidades 

para cada etapa da vida estudantil.  

No que se refere ao ensino de surdos nas classes inclusivas, o texto que apresenta 

elementos verbais e não verbais, simultaneamente, pode favorecer a compreensão desse 

estudante bem como dos ouvintes que precisam desenvolver habilidades sobre o recurso escrito. 

Ao observar o texto, a própria forma antecipa o assunto a ser tratado, estimulando a construção 

de hipóteses sobre o registro. Além disso, permite ao educando selecionar, entre os diferentes 

significados que a palavra pode assumir nos vários contextos os quais é empregada, aquele que 

se adequa ao sentido construído pela imagem. 

São textos curtos, marcados pela indissociabilidade entre os elementos verbais e não 

verbais que, utilizando a classificação apresentada por Barthes (1977 citado por GOMES, 2010) 

e denominada de relay, pois há a integração entre as linguagens verbal e não verbal tendo em 

vista que essas assumem o mesmo status na composição. Essa possibilidade, amplia as 

capacidades leitoras de todos os estudantes, em uma perspectiva inclusiva, que são convidados 

a ler mais do que palavras e, tratando-se dos surdos, ativa as suas experiências e memórias 
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visuais que são características da sua interação com o mundo, conforme destaca o Decreto 

5.626/2005.  

A PC pressupõe a reflexão e internalização sobre outros tipos de leitura, superando o 

que Gomes (2010) chama de leitura linear e estimula outras leituras direcionadas por novas 

produções de mensagens, considerando o layout desenvolvido pelo enunciador. Essa 

perspectiva de leitura nos incentiva a trazer para o centro da discussão, a constituição da Libras, 

caracterizada pela simultaneidade de informações que podem ser expressas utilizando-se as 

mãos e o corpo na composição da mensagem.  

Entre os elementos presentes na Libras, analogias como a articulação com elementos 

chamados de classificadores que, para Dubois et al. (citado por FELIPE, 2002, p. 37-58) 

apresentam uma interação entre significação e a função de determinado conceito/vocábulo, em 

contexto específico podem ser realizadas. Nessa abordagem, o professor precisa compreender 

o funcionamento e a organização gramatical da Libras, trazendo elementos que possam utilizar 

o conhecimento desse sistema de comunicação como base, para que o estudante surdo possa 

compreender as produções realizadas em LP e permita a internalização dos conceitos na L2, a 

partir da sua experiência com a L1. 

Nesse processo, surdos e ouvintes constroem e reconstroem possibilidades de uso da 

língua, ampliando as suas leituras e compreendendo as particularidades da sua própria língua e 

de outros sistemas de comunicação presentes no ambiente escolar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Essa pesquisa discorreu acerca do ensino de LP em classes regulares com surdos na 

perspectiva do bilinguismo e amparado pelos pilares da inclusão, discutimos o ensino de língua 

a partir dos documentos oficiais do MEC que propõem o ensino mediado pelo texto que é o 

objeto de toda interlocução humana realizada mediante a língua. Apresentamos os gêneros PC 

e propaganda como gêneros textuais relevantes para práticas de leitura e escrita, uma vez que 

estes textos existem e circulam em sociedade com propósitos comunicativos definidos. Na 

última seção, analisamos o PC e a propaganda, ambos possuem elementos verbais e visuais que 

coexistem em harmonia construindo significados e cada qual agregando, à sua maneira, valor 

semântico ao tecido textual. Ambos apresentam nomenclaturas sob as quais se dividem 

estudiosos quanto aos nomes e a diferenciação entre propaganda/publicidade e poema 

concreto/poema visual.  
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Dado o exposto, salientamos a pertinência e a relevância do uso de gêneros textuais nas 

aulas de LP, sobretudo, em classes regulares com surdos. Nesses espaços é necessário que 

ocorra a adaptação das práticas pedagógicas para atender a especificidade da pessoa surda que 

compreende o mundo que o rodeia a partir da visão, sendo assim, o docente pode recorrer aos 

gêneros que apresentamos na pesquisa para explorar o alto potencial linguístico e imagístico de 

ambos para garantir que os educandos sejam capazes de ler, compreender e produzir os textos 

que lê dentro e fora da escola e com os quais se defronta em seu cotidiano, visto que a 

propaganda em maior escala, mas também o PC são parte do acervo cultural de gêneros que 

existem e servem para a interlocução humana que busca o convencimento, a reflexão ou o 

prazer estético.  
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RESUMO 
 

A proposta da educação inclusiva pressupõe que o professor que atua em classes com surdos e ouvintes 

se utilize de recursos e estratégias que favoreçam a educação de todos os alunos. Assim, a seleção de 

recursos mediadores da leitura para os alunos que apresentam deficiência sensorial (auditiva ou visual) 

torna-se um desafio para o docente. Por isso, realizamos uma pesquisa exploratória, pautada na análise 

de recursos didáticos acessíveis e disponibilizados gratuitamente, que favorecem a compreensão do 

texto por educandos que apresentam deficiências caracterizadas como pertencentes a esse grupo. 

Baseando-nos na concepção de Educação Inclusiva apresentada nos documentos oficiais (BRASIL, 

1996, 2015) e Mantoan (2015), a investigação se propõe a apresentar recursos acessíveis e as suas 

contribuições para o trabalho em classes inclusivas com alunos que apresentam deficiência sensorial. 

Como principais contribuições, destacamos as obras disponibilizadas pelo Projeto de Acessibilidade em 

Bibliotecas Públicas, que conta com onze obras de domínio público e catorze de domínio privado. Essas 

obras englobam textos como cordéis, contos, crônicas, entre outros, que contém recursos de 

acessibilidade como a audiodescrição, leitura ampliada, alto contraste e tradução em Libras, bem como 

é composto por diferentes linguagens utilizadas para o acesso ao texto multimodal, presente no meio 

digital. Essas obras podem ser utilizadas em classes inclusivas, tendo em vista que a multiplicidade de 

linguagens envolvidas permite o acesso ao conteúdo por pessoas que apresentam ou não a deficiência 

sensorial. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Leitura. Acessibilidade. Deficiência sensorial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Inclusiva é a proposta educacional presente em documentos que regem a 

educação brasileira, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394 

(BRASIL, 1996), que garante a mudança de práticas educacionais, na escola regular, visando a 

participação e o aprendizado das Pessoas com Deficiência – PcD. Essa proposta prevê que todos 

os estudantes aprendam juntos, independente das suas limitações, de modo a buscar alternativas 

que enfatizem a construção do conhecimento a partir das suas possibilidades (MANTOAN, 

2015).  

Entre as competências e aprendizagens desenvolvidas na escola, a leitura merece 

destaque pois, através dela, o aluno pode se apropriar de conhecimentos com autonomia e 

pautados nas suas próprias escolhas, recorrendo a diferentes meios (digital, impresso, a 

conversa informal entre outros), além de favorecer a interação social com as demais pessoas da 
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comunidade escolar. Diante dessas e outras possibilidades mediadas através da língua e outras 

linguagens nos questionamos quais são os recursos que podem favorecer o acesso ao texto por 

pessoas que apresentam deficiências sensoriais? 

Para responder a essa indagação, realizamos uma pesquisa básica, de natureza 

exploratória, com o objetivo de identificar, no meio digital, textos acessíveis às pessoas com 

deficiência sensorial. Dentre os resultados encontrados enfatizamos, nesse trabalho, as obras 

disponibilizadas pelo Projeto de Acessibilidade em Bibliotecas Públicas. 

Esse escrito está organizado em: 3 seções, sendo elas: Educação Inclusiva para pessoas 

com deficiência sensorial; Ensino de Línguas Mediado pela leitura literária e Obras literárias 

digitais acessíveis as pessoas com deficiência sensorial.  

 

2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SENSORIAL  

 

A educação inclusiva se efetiva pela compreensão de que vivemos em uma sociedade 

plural, na qual, as propostas didáticas precisam ser pensadas a partir das possibilidades de 

interação com o conhecimento apresentadas por cada estudante (MANTOAN, 2015). Por esta 

razão, não deve pressupor um método único, mas um conjunto de estratégias e recursos que 

venham a contemplar diferentes modos de percepção e produção do conhecimento. 

Diante disso, o docente precisa conhecer recursos que possam mediar o processo ensino-

aprendizagem em classes que apresentam pessoas com deficiência incluídas. De acordo com a 

Lei Brasileira da Inclusão, Lei nº 13.146, no Art 2º: 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 

2015). 

 

Dentre o grupo de impedimentos elencados nessa legislação, a efeito desse escrito, 

tratamos das pessoas com deficiência sensorial, que englobam indivíduos com perda auditiva 

que podem ser subdivididos em surdos e em pessoas com deficiência auditiva; e aquelas que 

apresentam perda na acuidade visual, sendo essas, as pessoas com baixa visão e as cegas, que 

caracterizamos a seguir. 

O Decreto nº 5.626, no parágrafo único, afirma que a deficiência auditiva é a “[...] a 

perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma 

nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz” (BRASIL, 2005). Mas, conforme 
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ressalta o mesmo documento, para se enquadrar no grupo de pessoas denominadas surdas é 

necessário utilizar-se de sistemas sinalizados de comunicação, integrar a comunidade surda e 

participar da cultura surda.  

A comunidade surda é apresentada por Strobel (2008) citando Padden e Humphries 

(2000), como um grupo envolvendo surdos e ouvintes que dividem um mesmo espaço e 

compartilham objetivos comuns, entretanto, a cultura surda é própria do povo surdo, que 

internaliza uma forma de viver e ver o mundo a partir das suas possibilidades interativas, por 

isso, implica em uma relação diferenciada com a língua, os costumes, comportamentos e 

tradições 

Assim, as pessoas com perda auditiva que optam pelo uso de tecnologias de 

amplificação sonora individual, ou seja, os aparelhos auditivos para aumentar a capacidade 

sonora, associado ou não à leitura dos lábios para a interação social, denominamos, nesse 

trabalho, de pessoas com deficiência auditiva. 

Segundo Sá, Campos e Silva (2007, p. 15), “A cegueira é uma alteração grave ou total 

de uma ou mais das funções elementares da visão que afeta de modo irremediável a capacidade 

de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou 

menos abrangente”. Para as autoras, a baixa visão corresponde a uma condição na qual a pessoa 

apresenta perda significativa da visão que interfere na funcionalidade e eficiência, limitando a 

interação do indivíduo com o ambiente. Já a pessoa cega, mesmo apresentando visão residual, 

ou seja, uma possibilidade de uso muito limitada desse sentido, apresenta maior necessidade de 

recorrer à outras formas de interação com o ambiente, como o tato, o olfato e a audição. 

Temos ainda a pessoa surdocega, com limitações funcionais no uso da visão e da 

audição, simultaneamente, e que se caracterizam como uma condição única. Dessa forma, a 

surdocegueira é um somatório das características de desenvolvimento apresentado pelas 

pessoas surdas e as cegas, trata-se de uma deficiência única que traz implicações próprias na 

interação com o mundo e o seu aprendizado (NASCIMENTO, 2006). 

Compreendendo a diversidade de características das PcDs que integram o grupo de 

pessoas com deficiência sensorial, surge a necessidade de busca por recursos que favoreçam o 

acesso desses estudantes ao conhecimento mediado por textos acessíveis para uso em classes 

inclusivas. Destacamos que esse processo perpassa a sensibilização do corpo docente e o 

conhecimento dos educadores que integram a escola sobre as condições desses alunos e as 

condições individuais dos estudantes. 

Chamamos a atenção para a escolha do termo educadores pois consideramos os 

profissionais que atuam na escola como formadores de conhecimentos, valores e atitudes e, 
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desse modo, todos podem contribuir para a constituição do indivíduo em suas múltiplas 

nuances. Para isso, retomamos a LDB nº 9.394, no Art. 2º ao explicar que a educação deve 

contemplar o desenvolvimento individual, a socialização e a preparação para o exercício de 

uma profissão que ocorre tanto na escola, quanto em outros espaços sociais. 

Para a efetivação da escola inclusiva, esse espaço deve contemplar a inserção de 

profissionais de apoio na educação previstos na Nota Técnica do Câmara de Educação Básica 

- CEB/ Conselho Nacional de Educação - CNE nº 19/2010, são eles: o Tradutor Intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras, que medeia a comunicação entre usuários da Libras e a 

Língua Portuguesa – LP; e aquele que auxilia o educando em atividades que envolvam a 

locomoção, a higiene, a alimentação e a comunicação. 

Contando ou não com esses recursos humanos, o educador, na sua atuação em classes 

inclusivas, precisa repensar o ensino da leitura como uma prática que não se restringe a 

aquisição do código escrito, ou seja, como uma atividade descrita por Soares (2003) como uma 

prática de alfabetização; mas em uma ação que estimule novas práticas de interação com o 

universo letrado que pode ser mediado por diferentes linguagens e, nesse processo, contar com 

o auxílio das tecnologias, os letramentos. 

 

3 ENSINO DE LÍNGUAS MEDIADO PELAS OBRAS LITERÁRIAS  

 

Existe uma relação entre a língua e a literatura, essa relação no contexto do ensino 

inclusivo foi tratada por França (2018) em sua pesquisa; na qual ele discorre acerca do uso dos 

gêneros literários para as práticas docentes nas aulas de LP. Para ele as práticas de leitura e 

escrita partindo dos gêneros/textos literários permite que os discentes entrem em contato com 

a modalidade padrão da língua que é recorrente na obra dos grandes autores e poetas da nossa 

literatura.  

Além disso, sabemos que a literatura traz um “ganho individual e social” que, para 

Oliveira (2010), permite aos educandos construir e expandir seu conhecimento de mundo a 

partir da leitura do texto literário. Esses textos são uma forma criativa de representação e 

intenção estética, que representam a fantasia, porém, dialoga com a realidade. Nesses textos 

existe o exercício lúdico da língua e da língua, mas também ocorrem críticas e análises do 

contexto histórico-político e cultural no qual se situa o texto (BRASIL, 1998). 

Sendo assim, o docente deve “[...] ajudar seus alunos a desenvolverem a capacidade de 

realizar leituras críticas não só de textos literários, mas também de textos não literários” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 193). A leitura crítica, ou seja, aquela que percebe o não dito, a 
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informação que está implícita, precisa ser aprendida e desenvolvida na escola e a literatura, 

como uma forma subjetiva, artística e ao mesmo tempo linguística permite reflexões que 

contribuem para o uso das diversas linguagens e, sobretudo, da linguagem formal escrita. Essa 

última é imprescindível, para interação em ambientes com maior rigor formal do uso da língua 

e que requer mais conhecimento acerca de rituais, práticas e formas de interagir em cada 

situação.  

Diante disso, considerando, a desigualdade econômica presente na sociedade brasileira, 

é perceptível que a literatura como arte e que o livro como um bem de consumo de alto valor, 

em muitos casos, está fora do alcance da realidade dos educandos e, nesse contexto, a escola 

constitui-se de um espaço importantíssimo para a interação desses juvenis com a literatura 

(FRANÇA, 2018). Nas palavras de Oliveira (2010) a literatura permite e propicia a formação 

humana e cidadã, à medida que o professor desenvolva práticas articuladas que visem a 

apreciação estética e a reflexão linguística.  

Diante do exposto, compreendemos que a literatura é imprescindível para todo e 

qualquer sujeito, pois a arte como forma de expressão e apreciação, em todas as suas 

manifestações, é feita pelo homem para o homem. Nesse sentido, a arte possui um caráter 

inclusivo, uma vez que expressa sentimentos, opiniões e posições ideológicas que podem ser 

compartilhadas por autores e leitores, tenham estes leitores uma deficiência ou não. Assim, 

todos podem e devem ter acesso a literatura e a escola deve desenvolver momentos imersão, 

reflexão e criação de textos literários nas suas mais variadas formas.  

 

4 OBRAS LITERÁRIAS DIGITAIS ACESSÍVEIS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

SENSORIAL  

 

Falar em leitura, na atualidade, implica em pensar em textos formados por diferentes 

linguagens que se intercruzam para compor a mensagem. São produções que agregam ou não 

o uso da tecnologia digital e que, em função das práticas de leitura e escrita compartilhadas na 

atualidade, requerem a revisão da percepção construída socialmente de que o texto se encerra 

na palavra escrita. Para tratar dessa visão sobre o texto, utilizamos o conceito de texto 

apresentado por Koch e Travaglia (1992, p. 8-9) ao afirmarem que: 

 

Texto é uma unidade linguística concreta (perceptível pela visão ou audição), 

que é tomada pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), em 

uma situação de interação comunicativa específica, como uma unidade de 
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sentido e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível e 

reconhecida, independentemente de sua extensão. 

 

Essa conceituação traz uma percepção importante para esse estudo tendo em vista que 

assume que o texto pode ser visto ou ouvido, ampliando as possibilidades de uso e combinações 

de diferentes linguagens na sua produção. Assim, ao passo que a audição se constitui em um 

sentido essencial para a comunicação das pessoas com deficiência visual, a visão cumpre essa 

função para as pessoas surdas permitindo o acesso ao texto. 

Diante disso, realizamos no dia 20 de fevereiro de 2019, uma busca exploratória, que se 

caracteriza por ampliar o conhecimento pela temática (PRODANOV; FREITAS, 2013) pelos 

sites na internet que disponibilizam recursos didáticos em Libras. Encontramos diferentes sites 

de contação de histórias em Libras e/ou em LP (nas modalidades oral e escrita) e que envolvem 

também outras linguagens, como imagens e sons (áudio em português ou músicas).  

Esses sites foram discutidos em trabalhos como Lima e Corrêa (2019) que abordam 2 

canais do Youtube, sendo o primeiro da Fundação Educar DPaschoal, com contações em LP 

traduzidas para a Libras e canal TV CES, que traz contações em Libras traduzidas para a LP. 

De acordo com as autoras, os dois canais apresentam diferentes linguagens na contação tendo 

ênfase aos recursos visuais: no primeiro com o uso de fantoches e no segundo com imagens 

representativas da história ao fundo. 

Corrêa e Andrade (2019) abordaram os Contos de Fadas acessíveis em Libras 

disponíveis no canal INES e no canal do Sistema Chaplin. Ao passo que o primeiro canal aborda 

histórias traduzidas para a Libras associadas ao áudio, legenda em LP e representação teatral 

da história, o segundo traz a obra em Libras com recursos imagéticos representativos de parte 

da história ao fundo. 

Corrêa et al. (2019) tratam, na sua pesquisa, do canal Mãos Aventureiras, criado em 

2017, em um projeto de extensão associado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul – UFRGS, que tem como objetivo contar histórias infantis em Libras. Já 

a produção de audiolivros/leitura de livros, há canais no YouTube como Tocalivros, Eu leio pra 

você, Audiolivro em Português, entre outros que acessibilizam as obras produzidas registro 

escrito/impresso para a versão em áudio.  

Contudo, foi o Projeto de Acessibilidade em Bibliotecas Públicas no espaço digital que 

despertou a atenção para obras acessíveis para as pessoas com deficiência sensorial. Conforme 

a descrição presente no site, a iniciativa é uma parceria entre o Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas - SNBP, da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas - DLLLB do 
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Ministério da Cultura – MinC e o Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL, sendo a sua 

execução organizada por uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OCIP 

chamada Mais Diferenças. Tem como objetivo acessibilizar obras, visando a equiparação de 

oportunidades de acesso à leitura para as PcDs (MAIS DIFERENÇAS, 2019) e hospeda seus 

vídeos no site YouTube.com. 

O Projeto contém 11 obras categorizadas como de público e outras 14 que só podem ser 

acessadas com cadastro prévio no site. Essas obras trazem tradução para Libras para as pessoas 

surdas; a versão escrita do texto para as pessoas com deficiência auditiva. Entre as pessoas com 

deficiência visual, aquelas que apresentam baixa visão, contam com a possibilidade de aumento 

do tamanho da letra (texto ampliado), de mudança de contraste (fundo claro com letra escura 

ou o contrário para fornecer conforto visual à pessoa com baixa visão) e leitura do texto 

(audiolivro); para as pessoas cegas, o site disponibiliza leitura do texto e descrição das 

imagens/audiodescrição. Vemos, na figura 1, uma tela representativa com a disposição dos 

recursos de acessibilidade disponíveis: 

 

Figura 1 – Tela do Projeto de Acessibilidade em Bibliotecas Públicas 

 

Fonte: http://acessibilidadeembibliotecas.culturadigital.br/livros/a-terrivel-historia-de-perna-cabeluda/ 

 

No primeiro retângulo posicionado no canto superior esquerdo, temos três opções de 

acessibilidade para pessoas com deficiência visual: o alto contraste, que implica em mudança 

na cor da tela e letras, possibilitando um conforto linguístico para as pessoas com baixa visão e 

permitindo a ampliação do tempo de leitura; logo abaixo, ainda para esse grupo, é oferecida a 

opção de aumento das informações da tela, com a mesma função da opção anterior; e, ao lado, 

o símbolo representado pelas letras AD, correspondem à audiodescrição, que é a leitura das 

telas de acesso para que as pessoas cegas ou que tenham baixa visão e optem por essa função, 

possam navegar pelo site. 

http://acessibilidadeembibliotecas.culturadigital.br/livros/a-terrivel-historia-de-perna-cabeluda/
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Abaixo da barra com as abas de navegação pelo site temos, à esquerda, a imagem do 

texto com a indicação do título e autor; e à direita, o título seguido de uma breve descrição da 

obra e as opções “audiovisual” e “Daisy”. Ressaltamos que a opção audiovisual se difere da 

audiodescrição, que foi tratada anteriormente, porque ao ser selecionada remete a uma versão 

do texto hospedada no site de compartilhamento de vídeos YouTube.com com texto (oral e 

escrito) e sinalização para a Libras.  

O texto é apresentado em áudio e escrito e, nesse último destaca com o fundo escuro e 

letras claras o trecho da leitura favorecendo o acompanhamento pelas pessoas que 

predominantemente utilizam o texto escrito. Traz letras grandes e espaçadas visando a interação 

das pessoas com baixa visão e com deficiência auditiva. A sinalização em Libras (para surdos) 

garante boa visualização e excede as expectativas de tamanho recomendadas pela NBR 15290, 

ao indicar que a janela de interpretação (espaço destinado a visualização do Tradutor Intérprete 

da Libras ocupe ao menos um quarto da tela (ABNT, 2005).  

 

Figura 2 – Tela da obra acessível 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Ct5iZl4WFVI 

 

Entre as obras acessíveis apenas às pessoas cadastradas, temos os seguintes títulos: Tom, 

de André Neves; Turismo para cegos, de Tércia Montenegro; Tempo de vôo, de Bartolomeu 

Campos de Queirós; Sapato Florido, de Mário Quintana; Pelo nariz, de Arthur Nestrovski; 

Hortância nas Tranças, de Lelis; A história verdadeira do sapo de Luiz, Luiz Ruffato; Diálogos 

Impossíveis, de Luis Fernando Veríssimo; Daniel no mundo do silêncio, de Walcyr Carrasco; 

Breve história de um pequeno amor, de Marina Colasanti; Avódezanove o segredo soviético, 

de Ondjaki; Alice no telhado, de Nelson Cruz; e Amálgama, de Rubem Fonseca.  
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As obras de domínio público são: Relíquias da Casa Velha, de Machado de Assis; 

Romance do Pavão Misterioso, de João Melquíades Ferreira da Silva; A terrível história da 

perna cabeluda, de Guaipuan Vieira; O pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; Haicais 

para filhos e pais, de Leo Cunha; O flautista de Hamelin, de Robert Browning e Kate 

Greenaway; Crônicas, de Lima Barreto; A chegada de Lampião no céu, de Guaipuan Vieira; A 

alma encantadora das ruas, de João do Rio; Aventuras de Alice no país das maravilhas, de Lewis 

Carroll; e O alienista, de Machado de Assis. 

São 3 contos, 3 obras da literatura de cordel, 1 haicai (obra formada por poesias de 3 

versos inspirada na estética japonesa), 2 livros de crônicas e 2 de literatura infanto-juvenil. 

Notamos assim uma variedade de manifestações da linguagem em diferentes gêneros que 

podem contribuir para a aquisição de diversas formas de produção do texto em função do seu 

objetivo e circulação (espaço e grupos sociais). Por meio dessas obras, o professor pode planejar 

e realizar diferentes atividades oportunizando aos estudantes com deficiência o acesso ao 

mesmo texto destinado às pessoas que não apresentam limitações significativas na visão e na 

audição. 

Além do acesso ao conteúdo, se trabalhadas junto aos ouvintes, essas obras podem 

naturalizar a ideia que o uso de textos acessíveis, que permitem a leitura por pessoas com e sem 

deficiência sensorial, podem ser utilizados na escola. Nesse sentido, novas concepções de texto 

são criadas, estimulando o uso de recursos únicos, construídos de modo a contemplar as 

especificidades de cada estudante e envolvendo, a partir da vivência, a atenção à acessibilidade 

e à promoção de condições mais equânimes para pessoas com e sem deficiência. 

São conteúdos que estimulam a leitura, a entonação/sinalização, exploram o texto 

escrito, a oralidade, a acessibilidade e as diferentes formas de produzir o texto em situações de 

uso. O projeto dispõe de textos em verso longos, como os cordéis, e curtos, como os haicais; 

apresenta narrativas longas, como os clássicos da literatura infanto-juvenil e, outras mais curtas, 

como os contos; trazem experiências mais próximas da realidade, como as crônicas e aquelas 

que nos fazem pensar em outras realidades, em outros tempos, e na percepção sobre as temáticas 

por dado grupo e lugar, como o conto. Enfim, são diferentes possibilidades de leitura, de análise 

e discussão que permitem aos estudantes a reflexão sobre o texto de maneira equânime, ou seja, 

cada um escolhe a partir da maneira com a qual é mais produtivo a forma de acessar o texto, 

utilizando uma opção ou combinando formas de leitura possíveis pela estruturação da obra 

nesse formato. 
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Diante disso, a leitura assume nuances de aprendizado individual e coletivo, à medida 

que permite o aprendizado da língua e estimula novas relações de uso e produção do texto, de 

modo a transformar o momento da leitura em uma atividade mais inclusiva e acolhedora.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A construção da escola e da sociedade inclusiva pressupõe a revisão de práticas docentes 

de modo que as atividades propostas possam contemplar as especificidades de acesso de todos 

os alunos que compõem o grupo/a turma. Assim, é relevante conhecer as diferentes formas de 

interação com o texto, bem como os recursos de acessibilidade disponibilizados para atender as 

pessoas com deficiência, sobretudo aqueles que se apresentam na forma gratuita e permitem ser 

acessadas em diferentes lugares.  

Com isso, identificamos que o site YouTube.com é produtivo, à medida que dispõe de 

materiais em diferentes formatos (com traduções em Libras, audiodescrição, legendas e 

interface com outros programas como o Daisy) e que atendem vários públicos, favorecendo, 

dessa maneira, tanto o conhecimento dos conteúdos presentes no texto, como às diferentes 

formas de expressão da linguagem.  

Esses recursos estimulam a reflexão e a vivência em experiências que respeitam a 

diversidade humana, apresentando alternativas que podem tornar a prática da leitura mais 

inclusiva. Esse site permite o trabalho com diferentes manifestações das linguagens (oral, 

escrita, imagética entre outras) e com línguas (Língua Portuguesa e Libras), ampliando as 

concepções de linguagem e ampliando as possibilidades de leitura e de construção de sentidos 

no texto. 

O Projeto de Acessibilidade em Escolas Públicas, em especial, aborda os mais diversos 

recursos utilizados pelas pessoas com deficiência sensorial, permitindo que um único recurso 

atenda um grupo significativo de pessoas com e sem deficiência, sendo um exemplo de 

produção de textos que estimulam a reflexão e a produção de alternativas que proporcionam a 

equidade no acesso à informação pelas mais diversas pessoas.  

Em síntese, é relevante que esses recursos sejam divulgados e utilizados na formação 

inicial e continuada de professores para que se reflitam na prática desses educadores e, com 

isso, possam auxiliar na construção de uma sociedade mais solidária e fraterna. 
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LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS COMO PRÁTICAS DE 

RESSIGNIFICAÇÃO NO ENSINO-APRENDIZAGEM 
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Escola de Ensino Básico Maria Heraclides Miranda (EEBHM) 

 

Herica Paiva Pereira  
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)  

 

RESUMO 
 

Ao pensarmos nas mudanças que as tecnologias e mídias digitais trouxeram para o nosso século, não 

podemos deixar de refletir o que isso significa também para nós professores e nossas práticas escolares. 

Nesse contexto, compreendemos a urgente necessidade de fazer uso dessas ferramentas, a fim de 

obtermos melhores resultados no ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, a presente pesquisa tem por 

objetivo refletir sobre as práticas de letramentos e multiletramentos como suportes na prática de leitura 

e produção textual. Para isso, este trabalho segue o aporte teórico de Soares (2009); Rojo (2009, 2012); 

Tanzin Neto (2014); e Brasil (2011), entre outros. Como metodologia, a pesquisa é bibliográfica e de 

cunho qualitativa, sob o viés dos multiletramentos. Como resultado desse estudo, apresentamos uma 

proposta de atividades com leitura e produção textual, com ênfase no estudo do descritor 14 que se refere 

à distinção dos termos fato e opinião. Esta proposta deverá ser realizada com alunos do 9º ano do ensino 

fundamental II, através da plataforma de Ambiente Virtual Edmodo. Dessa forma, esperamos poder 

contribuir para a construção de um ensino-aprendizagem mais dinâmico e atrativo, por envolver eventos 

de multiletramentos que fazem parte do cotidiano do aluno. 

 

Palavras-chave: Multiletramentos. Leitura e produção textual. Ambiente Virtual Edmodo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta, em linhas gerais, uma abordagem sobre as contribuições que os 

eventos de letramentos e multiletramentos trazem para o ensino-aprendizagem, ao mostrar a 

importância de estabelecer um diálogo entre as práticas sociais do aluno e os conteúdos 

trabalhados na escola. O recorte teórico apresentado faz parte da nossa dissertação, produzida 

no PROFLETRAS/UFCG/Campus de Cajazeiras-PB. 

A escolha por esta temática deu-se por compreender a relevância que este estudo pode 

dar ao ensino, por utilizar em sala de aula ferramentas que fazem parte do cotidiano do aluno e 

que, por isso podem motivá-lo a um estudo mais significativo para ele. Nesse contexto, Rojo 

(2012) defende a necessidade de levar para a escola os letramentos digitais que compreendem 

as tecnologias e mídias, já que grande parte dos jovens hoje tem o domínio da tecnologia, mas 

não são digitalmente letrados, ou seja, não sabem utilizar essa tecnologia para desenvolver as 

habilidades que venham a contribuir com seu aprendizado. A autora ressalta ainda a necessidade 
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de que esses instrumentos sejam trabalhados em um determinado contexto, considerando a 

cultura, valores e conhecimentos prévios que o discente possui pela sua experiência. 

Diante desses fatos, escolhemos o ambiente virtual EDMODO como suporte para 

trabalhar o ensino de leitura e produção textual nas atividades extraclasse. Acreditamos que, ao 

permitir que o aluno dialogue com os variados conteúdos de uma disciplina, através de um 

ambiente virtual, por meio da mediação oportuna do professor, é algo que poderá ressignificar 

o ato de ler e escrever, uma vez que estará lidando com ferramentas que utiliza, em seu dia a 

dia, como é o caso das tecnologias digitais. 

A problemática que motivou o desenvolvimento deste trabalho partiu de observações 

realizadas em sala de aula, com turmas do 9º ano, nas quais pudemos observar que grande parte 

dos estudantes chega ao último estágio do fundamental II com defasagem no aprendizado, no 

que concerne, principalmente, à compreensão leitora e escrita proficiente. Esta realidade se 

reflete também nos resultados dos simulados aplicados em sala de aula e nas avaliações externas 

da Prova SAEB1 e SPAECE2, elaboradas com base nos Descritores3 que requer destes, 

habilidades e competências em compreender questões formuladas a partir de textos diversos e 

finalidades distintas.  

Nessa perspectiva, a pesquisa justifica-se por querer dar uma contribuição ao trabalho 

do professor, em sala de aula, no que se refere a atividades com os multiletramentos, com vistas 

a contribuir com um ensino aprendizagem participativo, que envolve práticas sociais que fazem 

parte da experiência do aluno, como é o caso das tecnologias e mídias digitais. 

A presente pesquisa tem por objetivo geral refletir sobre as práticas de letramentos e 

multiletramentos como suportes na prática de leitura e produção textual. Nesse sentido busca 

destacar a importância dos letramentos e multiletramentos para o ensino-aprendizagem; 

apresentar a Plataforma Edmodo como ferramenta pedagógica e propor atividades de leitura e 

produção textual a partir do estudo do descritor 14, o qual exige que o aluno saiba fazer a 

distinção entre um fato e uma opinião. Para isso, a pesquisa está fundamentada nos aportes 

                                                             
1 O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em larga escala que 

permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no 

desempenho do estudante. http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb 
2 O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) foi implementado em 1992 pela 

Secretaria da Educação (SEDUC), com o objetivo de promover um ensino de qualidade e equânime para todos os 

alunos da rede pública do estado. http://www.spaece.caedufjf.net/o-sistema/o-spaece/  
3 A Matriz de Referência apresenta o objeto de uma avaliação e é formada por um conjunto de descritores que 

mostram as habilidades que são esperadas dos alunos em diferentes etapas de escolarização e passíveis de serem 

aferidas em testes padronizados de desempenho. http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/matriz-

de-referencia/ 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
http://www.spaece.caedufjf.net/o-sistema/o-spaece/
http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/matriz-de-referencia/
http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/matriz-de-referencia/
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teóricos de Soares (2009); Rojo (2009, 2012); Tanzin Neto (2014), Brasil (1998); BNCC 

(2017), entre outros. 

A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativa, na 

visão dos multiletramentos. Como resultado desta pesquisa, apresentamos uma proposta de 

atividades com leitura e produção textual, através da plataforma de Ambiente Virtual Edmodo, 

a ser trabalhada com alunos do 9º ano do ensino fundamental II. Para isso nos ateremos ao 

estudo do descritor 14 que se refere à distinção dos termos fato e opinião dentro de um texto.  

O trabalho está constituído de quatro tópicos. O primeiro se refere à introdução que 

contém as partes essenciais do trabalho como: apresentação do tema, problemática, 

justificativa, objetivos, fundamentação teórica e metodologia. No segundo, apresentamos um 

breve levantamento teórico sobre o letramento e os multiletramentos; no terceiro evidenciamos 

a contribuição que o ambiente virtual EDMODO pode dar como mediador da prática 

pedagógica. Por fim, no quarto tópico, oferecemos uma proposta de atividades, através do 

descritor 14, que pede a distinção entre fato e opinião dentro do texto. 

 

2 DO LETRAMENTO AOS MULTILETRAMENTOS: UMA PRÁTICA DE ENSINO 

NORTEADORA PARA ALUNOS DO SÉCULO XXI 

 

Entendemos que a leitura e a escrita exigem habilidades diferentes, de forma que uma 

pessoa pode ter o domínio da leitura sem ter o domínio da escrita, como também pode ser 

um leitor fluente e não ser bom escritor (SOARES, 2009). Essa discussão torna-se mais 

calorosa a partir da percepção de que apenas ler e escrever não é mais suficiente. É preciso 

pensar a escrita como uma prática social e a leitura como um processo de compreensão do 

mundo, incorporando esses saberes no viver cotidiano do indivíduo.   

A partir dessas discussões e da necessidade de separar a função social da escrita dos 

estudos sobre alfabetização, surgiu a necessidade de criar um novo termo que pudesse 

denominar essa demanda. Sobre isso Soares (2009) postula: 

 

O surgimento do termo literacy (cujo significado é o mesmo que a 

alfabetismo) representou certamente uma mudança histórica nas práticas 

sociais: novas demandas sociais exigem pelo uso da leitura e da escrita 

exigiram uma nova palavra para designá-las. Ou seja: uma nova realidade 

social trouxe a necessidade de uma nova palavra (SOARES, 2009, p. 29). 

 

Foi então que, a partir dos anos 80, surgiu, no Brasil, o termo letramento como 

referência a um conjunto de práticas de uso da escrita. Segundo Soares (2000), citada por 
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Rojo (2012, p. 35), “O termo letramento pode ser definido como estado ou condição de quem 

não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita”.  

Nesse sentido, para a autora, os eventos de letramentos podem acontecer em qualquer 

espaço social, por isso, ao refletirmos sobre leitura e escrita, na perspectiva das práticas 

sociais, vem em mente a função da escola em preparar a criança e o jovem para prática da 

cidadania, como recomenda os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) ao 

defender a importância de preparar o aluno para atender as diversificadas demandas de 

práticas utilizadas no convívio social. Para isso, Kleiman (2012) defende que, se queremos 

considerar o letramento como prática de ensino, devemos ir além da visão tradicional que 

não considera o contexto em que a produção textual ocorre, e adotar uma concepção social 

da escrita. 

Para que isso aconteça, Rojo (2009), afirma que cabe às instituições escolares 

possibilitarem o acesso dos alunos às práticas sociais, utilizando os letramentos de forma 

ética e democrática.  Para isso é preciso que a educação linguística leve em consideração três 

metas: Os letramentos múltiplos4, os letramentos multissemióticos5 e os letramentos críticos 

e protagonistas6.  

Com essa nova demanda e com as novas tecnologias e mídias digitais disponíveis no 

mundo contemporâneo, os letramentos passam a denominar-se através de várias formas e 

nomenclaturas: o letramento impresso, os letramentos múltiplos, o letramento digital, etc. 

Enfim, a multiplicidade de textos faz surgir novas configurações que dão origem a um novo 

termo “os multiletramentos” cujo conceito diferencia-se de letramentos múltiplos. 

Para Rojo (2012), podemos conceituar multiletramento a partir da multiplicidade 

cultural presente nas sociedades modernas e aos novos textos multimodais, o que exige do 

indivíduo a habilidade para se fazer significar. Dessa forma, o que caracteriza os 

multiletramentos é a capacidade de permitir ao indivíduo desenvolver habilidades de 

múltiplas leituras, compreendendo a fluidez dos textos e atuando com mais autonomia na 

sociedade em que se está inserido. Nessa visão, os multiletramentos além de apresentarem-

se de forma colaborativa, eles são “híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagem, modos, 

mídias e culturas)” (ROJO, 2012, p. 13). 

                                                             
4 Letramentos múltiplos – apontam para a multiplicidade e variedades de práticas letradas, valorizadas ou não nas 

sociedades em geral (ROJO, 2012, p. 13). 
5 Letramentos multissemióticos – textos contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da 

imagem, da música, das outras semioses que não somente a escrita (ROJO, 2009, p. 107). 
6 Letramentos críticos e protagonistas – trato ético dos discursos em uma sociedade saturada e que não pode 

lidar com eles de maneira instantânea, amorfa e alienada (ROJO, 2009, p. 108). 
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Ainda nessa perspectiva, ao trabalharmos sob o viés dos multiletramentos, o papel da 

escola está direcionado às exigências do mundo contemporâneo, tanto no sentido de 

considerar práticas que extrapolem o contexto escolar, como também, ao formar sujeitos 

capazes de atuar, nas diferentes circunstâncias, em que vivem. Nesse sentido, os alunos 

abandonam a posição de meros espectadores e, passam a ser criadores de sentido, isso porque 

“a metodologia promove a autoria, a autonomia, a interatividade, o registro e o protagonismo 

da turma” (ROJO, 2012, p. 29).  

Deste modo, acreditamos na eficiência de um estudo voltado para a pedagogia dos 

multiletramentos, por se tratar de uma prática que permite o envolvimento do aluno em 

situações que fazem parte de seu contexto cultural e de suas experiências, além de admitir o 

uso de uma multiplicidade de linguagens, por meio das tecnologias e mídias digitais como 

suporte metodológico, respondendo assim a uma demanda muito evidente no mundo 

moderno. 

 

3 O AMBIENTE VIRTUAL EDMODO COMO MEDIADOR DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

Os Ambientes de Aprendizagens Virtuais (AVAs) são, por definição, um sistema 

(software) que proporciona o desenvolvimento e distribuição de diversos conteúdos online. Eles 

podem ser usados para ofertas de cursos à distância ou como recurso para mediar aulas 

presenciais, visto que, por meio deles, podemos dispor materiais complementares, anexar 

atividades e conteúdos. Nesses ambientes, tanto professor como aluno pode participar, 

ativamente, do processo de construção de conhecimento, ao pesquisar, selecionar e anexar 

materiais pertinentes ao desenvolvimento de atividades direcionadas.  

Além de prover ferramentas de interação entre ambiente e usuários, os AVAs oferecem 

suporte interface de comunicação de ideias, com base em trabalhos de grupo, aprendizagem 

colaborativa e monitoramento desse aprendizado pelo professor, como afirma Tanzi Neto 

(2014, p. 143): 

 

Os ambientes virtuais de aprendizagem baseados no trabalho em grupo e na 

aprendizagem colaborativa contemplam, de acordo com Dillenbourg et 

alii(1996), paradigmas de efeito, condições de interação. São embasadas na 

organização do grupo, nas características da tarefa ou do conteúdo de 

aprendizagem, nas situações cooperativas, na atuação do professor e na 

interação dessas variáveis. O paradigma da interação parte do pressuposto de 

que, devido a essas variáveis, fatores ou condições não têm efeitos simples 

sobre aprendizagem, pois interagem de forma complexa uma com as outras.  
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De posse dos estudos de Tanzi Neto (2014), no tocante à utilização de AVAs, 

apresentamos o Ambiente Virtual Edmodo que pode ser definido como “uma rede social 

gratuita onde professores e alunos podem partilhar conteúdos e aplicações educacionais. Trata-

se de uma ferramenta que pretende conjugar tecnologia e educação” (EDMODO, 2019, n.p). 

Este ambiente foi criado em 2008 por Nic Borg, Jeff O’Hara, funcionários de uma região 

escolar que decidiram construir uma ponte entre o que os alunos aprendiam na escola 

concomitante com o que aprendiam fora dela. Com sede em San Mateo, Califórnia e disponível 

em vários idiomas, inclusive em português, atualmente o ambiente possui 85 milhões de 

membros compreendendo professores, estudantes e pais, distribuídos em 190 países de todo o 

mundo, inclusive no Brasil.  

O acesso ao Edmodo deve ocorrer pela website www.edmodo.com.br ou pelo aplicativo, 

disponíveis para Androids, que deverá ser baixado através do Google Play.  Após o acesso a 

página inicial, o professor deverá escolher a opção sou professor e realizar seu cadastro através 

de um formulário disponível na página. A partir daí poderá criar sala de estudos, bibliotecas 

digitais, anexar atividades com data e hora prevista para entrega, propor debates, anexar vídeos, 

links e textos diversos, gerir seus grupos, interagir e monitorar os alunos, acompanhado o 

desenvolvimento de cada um. 

Vejamos a seguir uma proposta de atividades em que utilizamos esta plataforma como 

suporte para trabalhar conteúdos escolares extraclasse. 

 

4 PROPOSTA DE ATIVIDADES DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL COM O 

DESCRITOR 14, ATRAVÉS DA PLATAFORMA EDMODO 

 

Esta proposta surgiu, mediante observações realizadas, em salas de aula com alunos do 

9° ano, em pudemos constatar a grande dificuldade que estes apresentavam ao querer fazer a 

distinção entre o que é fato e o que é opinião dentro de um texto, habilidade exigida pelo 

descritor 14 SAEB. Para isso utilizamos o Ambiente de Aprendizagem Virtual EDMODO, 

como suporte para a realização dessas atividades nas aulas de Língua Portuguesa, no que 

concerne às tarefas extraclasse. Ela está embasada nos pressupostos teóricos dos PCN (1998), 

a BNCC (2017) e as postulações de Rojo (2012), quando diz que a escola não pode se manter 

indiferente nem negligenciar os recursos midiáticos como suporte pedagógico, mas aderir aos 

múltiplos letramentos. 

No que tange às atividades realizadas na plataforma Edmodo, estas serão mostradas 

neste artigo de modo resumido, apenas como sugestão, dado não ser possível seu detalhamento. 

http://www.edmodo.com.br/
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PROPOSTA DE ATIVIDADES 
 

 

 

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento da habilidade exigida pelo D14. 

Local: sala de aula virtual – Ambiente do Edmodo. 

Tempo estimado de duração da oficina: 04 semanas. 

Material necessário: Celular ou notebook com acesso a internet e Datashow. 

 

 

 

O Ambiente Virtual Edmodo foi pensado, nessa perspectiva, para desenvolver 

atividades de leitura e produção textual, a fim de consolidar o conteúdo estudado durante as 

aulas presenciais. Diante disso, é importante que o aluno conheça a Plataforma e saiba como 

usá-la, para não se sentir desmotivado a executar as atividades propostas. 

Para começar, o professor deve apresentar as diversas ferramentas do ambiente virtual 

Edmodo e conscientar os alunos da importancia da plataforma para fins didáticos, pois essa 

permite partilhar textos, links e arquivos. No entanto, vale ressaltar que essa só funcionará como 

intermediário de partilha e discussões, se houver compromisso e responsabilidade por parte de 

seus usuários.  

 

I MOMENTO: APRESENTAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL EDMODO COMO 

FERRAMENTA PEDAGÓGICA 

 

Objetivo: Oferecer as condições necessárias para que os usuários conheçam as diversas 

ferramentas do ambiente virtual Edmodo.   

Local: sala de vídeo ou outro ambiente com acesso a internet. 

Tempo de duração da oficina: 2h/a 

Material necessário: Projetor de imagem; Notebook; Ambiente com acesso a internet. 
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Sugestões/Procedimentos: 

 

Organizar previamente o ambiente físico de forma que todos os alunos tenham uma boa 

visibilidade da tela de exposição; 

Organizar a sala de aula virtual com textos, imagens, links, livros, etc.  

Projetar a página inicial do Ambiente Edmodo; Apresentá-lo a partir página principal, 

através opção “sou aluno”. Nessa perspectiva, convide um aluno e o instrua a realizar seu cadastro. 

Assim, os outros alunos podem ver como deve proceder. Entendemos que os alunos não terão 

dificuldade em usar o Edmodo em virtude de este ser semelhante à rede social facebook, no 

entanto é interessante relembrar que esta foi fundada para fins exclusivamente didáticos. 

A utilização adequada do ambiente é um processo contínuo e 

requer o acompanhamento do professor. Dessa forma, fique atento às 

conversas postadas e/ou as ausências dela, acompanhe o processo de 

adaptação dos alunos, assim eles se manterão entusiasmados e as 

atividades acontecerão com mais fluidez. 

 

II MOMENTO: UTILIZANDO O EDMODO – SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 
 

ATIVIDADE I – Explorando textos com expressões marcadas por fatos e opiniões 

 

Para a realização desta atividade, poste o texto “No mundo dos sinais” no Edmodo.  

Sugerimos que este seja um momento de discussões, entre os alunos, sobre a temática estudada, 

tendo presente que é importante considerar os conhecimentos prévios dos alunos.  

Nesse sentido é relevante que os alunos compreendam o texto como um todo para poder 

depois adentrar-se no que se refere à distinção entre fato e opinião.   

Leia o texto para responder a questão abaixo: 
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TEXTO 1 - No mundo dos sinais 

Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras expõem 
seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos.  

Sinais de seca brava, terrível! 

Clareia o dia. O boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado.  

Toque de saída. Toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem. 

TV Cultura, Jornal do Telecurso. 

 

No texto lido, que fato está sendo apresentado? 

Existe uma opinião relativa a esse fato? Se sim, qual? 

Defina em poucas palavras, o que é fato e o que é opinião. 

 

Com esta atividade esperamos que os alunos consigam perceber que o fato é do 

conhecimento de todos, logo pode ser comprovado. Enquanto que, a opinião é algo que se pensa 

sobre o fato, ou seja, é a maneira particular de falar sobre ele. No texto em estudo, a opinião 

está presente na expressão “Sinais de seca brava, terrível”, essa associada ao fato apresentado 

no início do texto.  

 

ATIVIDADE 2 – Identificando opiniões em trailers de filmes 

 

Professor, para a realização desta atividade, elabore previamente as questões, e em seguida 

forneça o link do trailer do filme, através da ferramenta “links” e as questões da ferramenta 

“tarefas”.  

Exemplo: 

A partir das falas da personagem protagonista nesse trailer, temos uma opinião expressa em: 

 

“Eu estou grávida de Júlio Prestes” 

“Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial”. 

“Não atirem, ele está desarmado, não atirem” 

d)“Eu farei com que você chegue ao Brasil a salvo”. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JyTxwszqGI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JyTxwszqGI
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ATIVIDADE 3 – Identificando fatos e opinião em textos escritos pelos alunos 

 

Nesta atividade o professor pedirá ao aluno que escreva um pequeno texto informativo. 

Para validar a função da escrita como prática social, ideia essa defendida por Soares (2009), 

oriente os alunos a escreverem sobre algo do convívio deles, por exemplo: um fato ocorrido na 

escola ou na sociedade em que estão inseridos, de modo que eles possam, a partir do fato 

escolhido, manifestar suas opiniões a respeito. Os textos devem ser escritos na aba “mensagens” 

e os próprios alunos devem conduzir esta atividade no sentido de instigarem os colegas a 

comentarem seus textos, a fim de localizar/distinguir o fato da opinião. Essa atividade também 

pode ser feita em grupos. 

 

ATIVIDADE 4 – Ouvindo a opinião dos alunos sobre as avaliações externas 

 

Outra estratégia para se trabalhar o descritor 14, é ouvir a opinião dos alunos sobre 

determinado fato. Para isso, poste um texto explicativo falando das avaliações externas, sua 

finalidade, quando ocorrem, quem é o órgão responsável etc. em seguida pergunte: 

Qual a opinião de vocês sobre essas avaliações externas?  

 

TEXTO 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas em 

larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de 

fatores que podem interferir no desempenho do estudante. 

O Saeb permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade 

da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade 

do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento 

de políticas educacionais com base em evidências. 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb 

 

Após todos responderem a questão, utilize a ferramenta “mensagem” para discutir com 

os alunos a diferença do texto postado pelo professor e o que eles disseram em relação a esse 

texto. No final acrescente suas considerações enfatizando o objetivo da atividade, que é a 

consolidação das práticas estudada sobre fato e opinião. 

 

ATIVIDADE 5 – Utilizando a plataforma para resolução de simulados online 

 

Depois de todas as discussões acerca da distinção entre fato e opinião, é chegada a hora 

de propor a resolução de questões, contendo o descritor 14. Uma opção é utilizar a plataforma 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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para postar links de simulados. Outra sugestão é que seja postado dois simulados, um na página 

inicial, comum a todos os participantes, e outro como tarefa individual. Essas atividades são 

importantes para a verificação de aprendizagem dos alunos. 

 

 

 

A avaliação deverá considerar a participação do aluno no ambiente virtual, o 

compromisso com as atividades e a interação entre aluno-aluno e aluno-professor. 

Na atividade individual será considerada a quantidade de acertos. 

Coloque o desempenho dos alunos na aba “progresso”, assim eles poderão acompanhar 

sua evolução nas atividades desenvolvidas. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nos propôs refletir sobre a importância de mediar nossa prática pedagógica 

através de metodologias que integre a vivência dos alunos à prática pedagógica, como é o caso 

das tecnologias digitais. Assim, pudemos constatar que os multiletramentos constituem um 

ensino mais híbrido por considerar essas tecnologias como ferramentas a serem utilizadas como 

recursos metodológicos em sala de aula, mas, sobretudo por serem práticas situadas que 

envolvem a cultura e os conhecimentos do aluno. 

Nesse sentido, a Plataforma Edmodo apresenta-se como um recurso que favorece a 

concretização dessa prática, pois é de fácil uso e permite anexar materiais diversos, o que 

dinamiza e favorece o aprendizado. Outrossim, os alunos sentem-se motivados, uma vez que 

estão inseridos em atividades que valorizam suas práticas extraescolares.  

Nesse contexto, a proposta de atividades, aqui apresentada, concretiza os estudos 

relacionados à adesão aos multiletramentos, ao propor atividades extraclasse com leitura e 

produção textual, por meio de um ambiente de aprendizagem virtual para consolidar os estudos 

sobre o descritor 14, previamente estudados em sala de aula presencial, alcançando assim os 

objetivos almejados na pesquisa. 
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O ENCONTRO DE DOIS UNIVERSOS: SURDOS E OUVINTES EM UM PROCESSO 

DE LETRAMENTO CULTURAL 

 

Romário da Costa Vieira  
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Girleudo de Sena  
Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA) 

 

Isabelle Pinheiro Fagundes 
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RESUMO 
 

Com a criação da Lei 10.436/02 a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), tornou-se a forma de 

comunicação e expressão oficial da comunidade surda do Brasil. Com a legitimidade dessa língua, houve 

a disseminação do uso da Libras, bem como a criação e expansão de cursos de graduação em Letras 

Libras. A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) foi pioneira na interiorização desse 

curso na modalidade presencial permitindo assim um encontro de dois universos: o ouvinte e o surdo. 

O corpo docente é composto por professores surdos e ouvintes, da mesma maneira, há discentes surdos 

e ouvintes. Para a maioria dos ingressantes ouvintes o primeiro contato com o povo, a língua e a cultura 

surda ocorre na entrada no curso de Letras Libras, esse encontro proporciona um processo de letramento 

linguístico e cultural para todos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, o 

presente estudo tem como objetivo geral evidenciar as experiências vividas por alunos ouvintes no curso 

de licenciatura em Letras Libras, no processo de letramento cultural e linguístico do universo surdo. 

Para atingirmos nosso objetivo, utilizamos como percurso metodológico, uma abordagem qualitativa 

em educação, o método (auto)biográfico, a partir de entrevistas narrativas. O corpus para análise da 

pesquisa constitui-se de entrevistas narrativas, elaboradas durante 2 (dois) encontros individuais com 

cada participante. Das análises, destacamos dois eixos: 1. Libras, mais que uma língua, uma imersão 

cultural; 2. Aprendi sobre mim, aprendi sobre outro, aprendi sobre nós. Percebemos com o presente 

estudo, que os alunos ouvintes imergem de tal maneira na cultura surda que se tornam integrantes da 

comunidade surda. Entendem e reconhecem que a Libras não representa apenas uma língua, mas a 

concretização da luta de um povo, o empoderamento, emancipação e afirmação de uma cultura. Assim, 

estudar Libras é aprender sobre resistência, resiliência, é letrar-se culturalmente do outro.  

 

Palavras-chave: Narrativas (auto)biográficas. Experiência. Letramento. Libras. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa (auto)biográfica em Educação tem como um de seus princípios basilares o 

uso de narrativas na primeira pessoa como elemento fundamental para investigar e entender a 

complexidade da maneira como os indivíduos percebem sua condição humana em diferentes 

momentos e contextos da vida. O presente estudo é resultado de um projeto desenvolvido com 

discentes que atuam como tradutores intérpretes na biblioteca itinerante do campus Caraúbas, 

que estão vinculados a Coordenadora Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Inclusão 

Social (CAADIS), que tem como objetivo geral evidenciar as experiências vividas por alunos 
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ouvintes no curso de licenciatura em Letras Libras no processo de letramento cultural e 

linguístico do universo surdo. Almejamos com esse trabalho contribuir com a produção de 

conhecimento na área de formação de professores e da pesquisa (auto)biográfica em educação. 

Participaram da nossa pesquisa 02 (dois) alunos ouvintes do curso de licenciatura em 

Letras Libras de uma universidade pública, localizada na cidade de Caraúbas, um município do 

Rio Grande do Norte. Desejamos identificar, nas narrativas dos alunos, vestígios de suas 

experiências no ingresso e permanência no curso de Letras Libras, da mesma forma que 

perceber como os alunos ouvintes se percebem ao adentrarem na comunidade surda.  

Justificamos nossa escolha por um grupo reduzido fundamentados em Ferrarotti (2010), 

no qual afirma que as narrativas (auto)biográficas nos permitem ler o social a partir do 

individual, devido à compreensão que ela gera nos indivíduos que participam de todo o 

processo, isto é, uma biografia compreende a realidade social a partir do prisma de um indivíduo 

historicamente determinado. Logo, entendemos que esse grupo poderá nos revelar a realidade 

no que concerne ao processo de imersão de um ouvinte, aluno do Letras Libras, na cultura 

surda. 

Nosso trabalho encontra-se organizado, após a seção introdução, da seguinte maneira: 

Metodologia que consiste em explicar como e quais processos escolhemos para coleta e análises 

de nossas narrativas; Resultados e discussões com a análise de dois eixos temáticos intitulados: 

1. Libras, mais que uma língua, uma imersão cultural; 2. Aprendi sobre mim, aprendi sobre o 

outro, aprendi sobre nós. Nesse tópico analisamos e discutimos alguns trechos das narrativas 

dos alunos que colaboraram com a nossa pesquisa. Finalmente, as Conclusões, tópico reservado 

para reflexões acerca de nossas impressões das análises das narrativas. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de uma pesquisa que se fundamenta nos princípios da investigação qualitativa 

em educação (LÜDKE; ANDRÉ, 2015), realizada por alunos de graduação do curso de 

licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Além 

dos pesquisadores, a orientadora também participou das entrevistas narrativas e do processo de 

análise das entrevistas.  

No tocante as entrevistas, dois graduandos se disponibilizaram a participar como 

colaboradores. Esses graduandos estão como bolsistas acessibilidade vinculados a CAADIS e 

atuam como intérpretes, auxiliando alunos e professores no processo de tradução. Salientamos 

que, por uma questão de ética e rigor científico, os nomes dos colaboradores serão preservados, 
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dessa maneira, os nomes aqui apresentados são fictícios e foram escolhidos pelos próprios 

colaboradores. Além disso, todas as informações encontradas neste artigo foram previamente 

autorizadas pelos sujeitos da pesquisa. Na Tabela 1 apresentamos os participantes e seus perfis:  

 

Tabela 01: Perfil dos participantes 

Nome Idade Ano que 

ingressou no 

curso 

Cidade/Estado 

Antônio 43 2015 Caraúbas / RN 

Milton 22 2017 Apodi / RN 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A constituição do corpus da presente pesquisa se deu a partir das entrevistas narrativas, 

que segundo Schütze (2010), é uma técnica específica de coleta de dados, uma entrevista com 

perguntas abertas que encoraja os entrevistados a falarem sobre si de maneira leve e agradável, 

pois as perguntas abertas possibilitam ao entrevistado relatar seus pensamentos e opiniões. Mas, 

é importante ressaltar que, a entrevista precisa ser conduzida de maneira consciente e natural, 

evitando excessos por parte do entrevistador desde a fala demasiada a ausência de expressão 

como o silêncio profundo. 

 

As entrevistas narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos 

em todo lugar. Parece existir em todas as formas de vida humana uma 

necessidade de contar; contar histórias é uma forma elementar de 

comunicação humana e, independentemente do desempenho da linguagem 

estratificada, é uma capacidade universal (JOVCHELOVITCH; BAUER, 

2002, p. 91). 

 

Para a realização das entrevistas narrativas, realizamos um encontro com cada 

colaborador da pesquisa individualmente, no horário, dia e local indicado pelo colaborador.  

Porém, antes da realização das entrevistas narrativas apresentamos-lhes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): nele constava, os objetivos (geral e específicos), 

os riscos e benefícios de participarem da pesquisa. Assim, após os termos devidamente 

apresentados, explicados e assinados, demos início as entrevistas, que foram gravadas em áudio 

e posteriormente transcritas. Reiteramos que antes da publicização das entrevistas, os 

colaboradores tiveram acesso as suas narrativas transcritas.  

Dessarte, seguimos as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), para realização das 

entrevistas. Os autores indicam que há cinco fases, que são: preparação, iniciação, narração 

central, fase de perguntas e fala conclusiva. Eles afirmam ainda que as entrevistas narrativas 
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objetivam estimular e encorajar o entrevistado ou colaborador da pesquisa a falar sobre sua 

história ou sobre algum acontecimento importante de sua vida e/ou contexto social. À vista 

disso, fizemos uso das “regras” apresentadas por Jovchelovitch e Bauer (2002) que seguem 

abaixo, na Tabela 1 apresentando as fases principais e as “regras” das entrevistas narrativas. 

 

Tabela 02: fases principais da entrevista narrativa 

Fases da Entrevista Narrativa  Regras para a entrevista 

Preparação  Exploração do campo; 

Formulação de questões exmanentes. 

Iniciação Formulação do tópico inicial para narração; 

Emprego de auxílios visuais (opcional). 

Narração central Não interromper.  

Somente encorajamento não verbal ou 

paralinguístico para continuar a Narração. Esperar 

para sinais de finalização (“coda”). 

Fase de perguntas Somente “Que aconteceu então?”. 

Não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes. 

Não discutir sobre contradições. 

Não fazer perguntas do tipo “por quê?”.  

Ir de perguntas exmanentes para imanentes. 

Fala conclusiva Parar de gravar. 

São permitidas perguntas do tipo “por quê”? Fazer 

anotações imediatamente depois da entrevista. 

Fonte: Jovchelovitch e Bauer, 2002.  

 

Sobre o processo da entrevista narrativa, salientamos ainda que, desde o princípio, os 

colaboradores da pesquisa são informados sobre o contexto e procedimentos da entrevista 

narrativa. Assim, nós apresentamos a pergunta indutora que podemos entendê-la como o 

princípio das entrevistas. Jovchelovich e Bauer (2002), nos mostram ainda os critérios de 

elaboração dessa questão norteadora que devem seguir as seguintes orientações:  

 Precisa fazer parte da experiência do informante, para garantir o seu interesse e uma narração 

rica em detalhes. 

 Deve ser de significância pessoal e social ou comunitária.  

 O interesse e o investimento do informante no tópico não devem ser mencionados para evitar 

que se tomem posições ou se assumam papéis já desde o início.  

 Deve ser suficientemente amplo para permitir ao informante desenvolver uma história longa 

que, a partir de situações iniciais, passando por acontecimentos passados, leve à situação atual.  

 Evitar formulações indexadas, ou seja, não referir a datas, nomes ou lugares, os quais devem 

ser trazidos somente pelo informante, como parte de sua estrutura relevante. 
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Compreendemos, a partir das orientações acima, a importância e sutileza no 

direcionamento das entrevistas narrativas, bem como a responsabilidade e a ética na coleta e 

análise das narrativas porque esses dois elementos são indispensáveis para o resultado da 

pesquisa. Outros fatores relevantes que podemos destacar são: o bom acolhimento, 

esclarecimentos prévios sobre como e por que da pesquisa, a escuta comprometida e a 

capacidade de interação com o colaborador, pois, essas coisas somadas, possibilitarão 

resultados satisfatórios.   

A partir das entrevistas narrativas realizadas com os alunos da graduação, foi delineado 

o corpus para análise, no qual, para esse trabalho, separamos dois eixos 1. Libras, mais que uma 

língua, uma imersão cultural; 2. Aprendi sobre mim, aprendi sobre outro, aprendi sobre nós. A 

seguir, apresentamos os resultados das primeiras análises. 

 

3 LIBRAS, MAIS QUE UMA LÍNGUA, UMA IMERSÃO CULTURAL 

 

A Língua Brasileira de Sinais foi legalizada em 2002 pela Lei 10.436/02 e 

regulamentada pelo Decreto 5.626/05 no ano de 2005. Esse aparato legal oportunizou a 

disseminação da Libras, conferiu a ela o status de língua, desmarginalizando seu uso, sua 

aprendizagem e sua expansão.  

Este fato permitiu que cursos de nível superior em Libras, tanto bacharelado quanto 

licenciatura, na modalidade presencial e a distância, fossem criados. Além disso, todos os 

cursos de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia foram obrigados, por lei, a acrescentarem 

em suas grades curriculares a disciplina de Libras.  

Em consequência disso, hoje, a quantidade de pessoas que conhecem e/ou fazem uso da 

Língua Brasileira de Sinais têm aumentado, como também ampliou o número de pessoas 

trabalhando na área de tradução envolvendo essa língua, desde sala de aula, a acessibilidade e 

a participação nos espaços públicos como shows, espetáculos, palestra entre outros. Outro fato 

ocorrido é a formação de professores de Libras: normalmente as turmas são compostas por 

alunos surdos e ouvintes, e a maioria dos ouvintes têm seu primeiro contato com a língua de 

sinais na graduação. Esse primeiro contato, muitas vezes gera um choque linguístico e cultural.  

 

“Ao ingressar no curso Letras Libras, eu não tinha nem os conhecimentos 

básicos da Libras. Na verdade, eu não sabia de fato o que era Libras. 

Ingressei no curso por que foi o único curso aqui por perto de Caraúbas que 

consegui ingressar com a nota que tinha. Por isso, sempre falo que não foi eu 

que escolhi Libras, e sim a Libras me escolheu”. (Excerto da entrevista com 

o colaborador Antônio). 
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“Não, não conhecia nada sobre a área de Libras, entrei aqui inocente e não 

tinha nenhuma ideia da perspectiva do que seria um professor” (Excerto da 

entrevista com o colaborador Milton). 

 

Percebemos tanto na fala de Antônio quanto na de Milton, que eles não sabiam o que 

era a Libras, para que servia e nem qual profissão seguiriam quando terminassem a graduação. 

Houve, com isso, um processo de entendimento sobre o que era aquela língua, para que eles 

queriam aprender Libras, sobre a Libras e com a Libras. 

Porém, esse choque é bem-vindo, pois gera nos alunos ouvintes uma empatia pela 

história da educação de surdos, aumenta o respeito por esses indivíduos e aguça a curiosidade 

para imergir na cultura surda. 

 

“E essa imersão no momento de aquisição da língua no curso Letras Libras 

na modalidade presencial, se fossemos fazer uma comparação com um curso 

de outra língua, como por exemplo o espanhol ou inglês ensinados aqui no 

Brasil, acredito que o aluno aprendente de Libras, levaria vantagem pelo fato 

de esse aluno está aprendendo uma língua ensinada por professores nativos 

e falantes de Libras. O aluno sofre a influência da cultura dessa língua, e 

apesar do aluno não ser parte integrante do povo surdo, ele tem a 

possibilidade de fazer parte da comunidade surda e além de aprender a língua 

ainda podem vivenciar essa cultura. Já os aprendentes de outras línguas como 

o inglês ou espanhol ensinados aqui no Brasil, acredito que não consigam a 

mesma fluência que o estudante de libras no Brasil. Mesmo que os professores 

dessas línguas tenham feito um intercambio no pais de origem da língua, 

ainda assim por falta do contato com a cultura, com povo nativo falante dessa 

língua e seus costumes, o aluno pode aprender a nova língua, mas não por 

completo porque a língua, de fato, deve estar sempre atrelada a sua cultura” 

(Excerto da entrevista com o colaborador Antônio). 

 

Antônio apresenta em seu relato que, além de aprender a Libras, aprendeu sobre seu 

povo1, compreende que mesmo não podendo fazer do povo é parte da comunidade2 e isso 

demostra uma maturidade cultural concernente a cultura surda. Reiteramos que entendemos 

como cultura surda o jeito de o sujeito surdo compreender o mundo e o modificar com a 

finalidade de torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções visuais, que 

contribuem para a definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. 

(STROBEL, 2008), ou seja, está relacionado a cultura surda a língua, as ideias, as crenças, os 

costumes e os hábitos de povo surdo. 

                                                             
1 Entendemos povo surdo, estamos nos referindo aos sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas que 

estão ligados por uma origem, por um código ético de formação visual, independentemente do grau de evolução 

linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços (STROBEL, 2008). 
2 Entendemos que a comunidade surda de fato não é só os sujeitos surdos; há também sujeitos ouvintes – membros 

de família, intérpretes, professores, amigos, e outros – que participam e compartilham interesses comuns em uma 

determinada localização (STROBEL, 2008). 
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[...] uma cultura é um conjunto de comportamentos apreendidos de um grupo 

de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras de comportamento 

e tradições; uma comunidade é um sistema social geral, no qual um grupo de 

pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e partilham certas 

responsabilidades umas com as outras (STROBEL, 2008, p. 30-31). 

 

É possível compreender que a imersão cultural acontece a partir do momento em que o 

contato se torna mais frequente, quando se começa a entender e ser compreendido pelo sujeito 

surdo. Em outras palavras, acontece quando o percebemos como sujeito de sonhos, vontades, 

opiniões, merecedores de respeito, visibilidade e espaço político, acadêmico e social. 

 

“Isso é um fato! Pois você verdadeiramente tem que se dar. Você precisa 

deixar um pouco a sua cultura e imergir na deles, lutar junto com os 

indivíduos surdos atrás de conquistas, melhorias, acesso, visibilidade e 

respeito. 

De fato, nós do Letras Libras, no devido campus, temos maiores chances e 

oportunidades de convivência e entendimento da cultura surda, pois, além dos 

professores surdos que temos, existem eventos e momentos que oportunizam 

maiores interações com esses sujeitos, mesmo que ainda tenhamos uma 

cultura ouvinte e falamos a língua “da maioria”” (Excerto da entrevista com 

o colaborador Milton). 

 

Milton, em sua narrativa, assim com Antônio, percebe, entende e respeita o fato de haver 

uma diferença cultural do universo surdo e do universo ouvinte, embora surdos e ouvintes (em 

sua maioria) dividam os mesmos espaços, estes ambientes e grupos sociais são percebidos e 

experimentados de maneira bem distintas: os ouvintes percebem a partir do que ouvem e veem; 

entanto, os surdos, internalizam a partir do vem e sentem. 

Diante do exposto, compreendemos que os alunos ouvintes que ingressam no curso de 

Letras Libras passam por um processo de alfabetização em Libras e um letramento cultural e 

linguístico do universo surdo. Assim, ingressar no curso de Letras Libras é uma oportunidade 

de experimentar outros olhares, outros jeitos e outra cultura. Nessa perspectiva, o curso de nível 

superior supracitado não é apenas uma graduação, mas é um movimento político e social de um 

determinado grupo que dia a dia vem se fortalecendo e se empoderando.  

A seguir, discutiremos o nosso segundo eixo de análise, o qual, trata sobre o que esses 

colaboradores aprenderam após ingressar na comunidade surda.   

 

4 APRENDI SOBRE MIM, APRENDI SOBRE O OUTRO, APRENDI SOBRE NÓS 

 

Ao ingressar no curso de Letras Libras, a maioria dos alunos ouvintes passam a ter um 

contato significativo com a Libras, o que permite a aquisição da Língua de Sinais Brasileira, 
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tornando-a uma segunda língua, além disso, há uma desmistificação sobre a figura do sujeito 

surdo e, principalmente, sobre a figura do professor. 

O curso, cujo os colaboradores são discentes, é composto por professores ouvintes e 

surdos, dessa maneira, os alunos têm figuras distintas que representam esse profissional da 

educação. Ter professores ouvintes ao longo da vida é extremamente comum, mas, e 

professores surdos? Quantos professores surdos já tivemos? Quantas vezes paramos para 

refletir sobre a possibilidade de o “mudinho” um dia ser educador? Ser capaz de aprender e 

ensinar? De estar na universidade como docente ocupando o mesmo espaço de um professor 

ouvinte? 

Refletir sobre essas questões é refletir sobre nós, sobre nossas percepções acerca o outro. 

Nesse trabalho, discutimos sobre o sujeito surdo, mas, esse processo reflexivo sobre o outro 

deve ser constante acerca de todos os outros que nos circundam. O que o outro ensina sobre 

mim? E sobre ele? E sobre nós?  

 

“Dessa forma, aprender Libras para mim é algo que me tornou alguém 

melhor, pelo fato de que no momento da aprendizagem temos a necessidade 

de primeiro passar por uma fase de desconstrução e depois reconstrução. E 

é nesse momento que muitas vezes descobrimos um novo eu, e agora mais 

experiente, com uma nova visão de mundo até porque antes de ingressar na 

academia, temos um conhecimento baseado em nossas próprias vivencias. 

Enquanto na academia entramos em contato com outra realidade onde quase 

tudo é baseado em teóricos e estudiosos cada um em suas áreas especificas e 

essa vivencia corrobora para nosso desenvolvimento como aluno e é evidente 

que a nossa personalidade também é modificada até porque somos seres em 

constante formação inclusive de identidade” (Excerto da entrevista com o 

colaborador Antônio). 

 

A partir o excerto acima, percebemos que Antônio entende que para aprender Libras há 

um processo de desconstrução do seu próprio eu, das suas próprias percepções de mundo, e 

conhecimentos epistemológicos, que segundo o próprio colaborador, eram poucos, pois seus 

conhecimentos eram baseados nas próprias experiências. 

Reiteramos que compreendemos o valor da experiência, da maneira como nos mostra 

Larrosa (2002), de que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, ou 

seja, não é o tempo que determina o que de fato conhecemos, mas a intensidade com o que nos 

acontece. Certamente o Letras Libras tem sido algo tocante na vida dos nossos colaboradores, 

percebemos isso quando Antônio, em sua narrativa, afirma que tem tornando-se um ser humano 

melhor, e está em constante formação, inclusive a identitária. 
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“A universidade me oportunizou muito o amadurecimento de pensamento e 

decisões, sobre convivência, entender o próximo, tolerância, visões de mundo 

que você tinha antes de entrar aqui e desconstruiu” (Excerto da entrevista 

com o colaborador Milton). 

 

Assim como Antônio, Milton também se sente mais maduro a partir das experiências 

vividas na universidade, sente-se mais tolerante, compreensivo e resignado. Ele sabe que não 

foi um processo simples e indolor, pois todo processo de desconstrução do velho eu, para uma 

construção e/ou reconstrução de um novo (outro) eu, é difícil. Abrir mão das nossas convicções, 

das nossas certezas, das nossas crenças não é fácil, mas faz parte do processo de construção de 

nós mesmo, do outro e do saber, e isso nos torna mais fortes, flexíveis e equilibrados. 

 

É uma construção contínua, comparável à edificação de um grande prédio que, 

na medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem de 

um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a 

uma flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto maiores quanto mais 

estável se tornasse o equilíbrio (PIAGET, 1990, p. 12). 

 

É preciso, que tenhamos compreensão de que é do ato de aprender que ocorre a 

aprendizagem nas suas mais diversas possibilidades de evolução e/ou crescimento, de aquisição 

do mundo que nos cerca e cerca o outro. Nesse mundo, a aprendizagem se estabelece, 

provocando a indissociabilidade entre o ato de aprender, o sujeito e a aprendizagem. 

 

“Entendo que precisamos cooperar mais, que ter mais atenção e respeito, que 

no momento certo o aprendizado vai chegar e temos que acreditar nisso, 

levando em consideração que temos ritmos diferentes de aprendizado, que 

cada um terá seu tempo para aprender e fazer seu insumo escolar" (Excerto 

da entrevista com o colaborador Milton). 

 

Milton, deixa implícito na sua narrativa a importância da generosidade, não só com o 

outro, mas consigo mesmo, quando menciona os ritmos diferenciados de aprendizagem. 

Conviver com o povo surdo nos ajuda a entender sobre o tempo, sobre história de vida e ritmo. 

Comumente o povo surdo é negligenciado em seu processo de ensino-aprendizagem nas escolas 

de ensino regular, dessa maneira, o povo surdo, se mantém resistente, resiliente e não para. Não 

para de tentar, porque sabe que no tempo oportuno ele vai conseguir, que sua história de vida é 

marcada por momentos de muitas tentativas e algumas conquistas significativas e que seu ritmo 

de aprendizagem não precisa ser igual ao do colega ouvinte. 

 

“Embora eu não seja uma pessoa totalmente desconstruída, tenho aprendido 

a ter empatia pelo meu próximo, aceitar que pessoas tem peculiaridades e 
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devo aprender a conviver com as diferenças respeitando cada pessoa do jeito 

que elas são. E essa vivencia fez de mim uma pessoa melhor não apenas como 

pessoa, mas também como profissional porque agora vejo possibilidades 

também na vida profissional na área de Libras” (Excerto da entrevista com o 

colaborador Antônio). 

 

Antônio, afirma ainda não ter terminado seu processo de desconstrução, mas tem 

aprendido sobre empatia, respeito, aceitação, compreensão e profissionalismo. Diante das 

narrativas de Milton e Antônio, compreendemos que o curso de licenciatura em Letras Libras 

transformou nossos colaboradores, hoje eles sentem que aprenderam e continuarão aprendendo 

sobre eles, sobre o outro e sobre nós.  

Nossos colaboradores entendem que o processo formativo deles, enquanto futuros 

professores de Libras, não ocorre só em sala de aula, mas em contato com o povo e a 

comunidade surda, em contato com a língua de sinais e tudo que a ela está intrínseco como a 

cultura e as percepções do e sobre o universo surdo.   

 

5 CONCLUSÃO 

 

No presente artigo, objetivamos evidenciar as experiências vividas por alunos ouvintes 

no curso de licenciatura em Letras Libras no processo de letramento cultural e linguístico do 

universo surdo. A partir das entrevistas narrativas fundamentadas em Jovchelovitch e Bauer 

(2002) realizamos encontros individuais, com cada colaborador. Após a realização da pesquisa, 

que foi gravada com anuência dos colaboradores, transcrevemos para dar início as análises. 

Reconhecemos que as análises são iniciais e que a cada nova leitura das entrevistas 

poderemos extrair mais reflexões. Porém, para o presente trabalho, acreditamos que atingimos 

nosso objetivo ao passo que conseguimos evidenciar as experiências dos alunos ouvintes e, para 

melhor entendimento, dividimos essas experiências em dois eixos, sendo o primeiro, Libras, 

mais que uma língua, uma imersão cultural, nele podemos discutir sobre a legalização, 

expansão e reafirmação da Libras enquanto língua e cultura.   

Com a narrativa dos nossos colaboradores, entendemos que ambos não detinham 

conhecimento da Libras antes de ingressarem na universidade, porém isso não os impediu de 

experimentarem, imergirem e fazerem parte da cultura surda. Ao contrário, eles se dedicaram e 

experimentaram esse novo lugar, esse novo universo, que apesar de silencioso, faz muito 

barulho com as mãos vibrantes e os olhos estão sempre atentos a todas as experiências possíveis.  

Para além disso, o nosso segundo eixo intitulado, Aprendi sobre mim, aprendi sobre o 

outro, aprendi sobre nós, versamos sobre a desmistificação da figura da pessoa com surdez, 
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pois o percebemos como um indivíduo tão capaz como qualquer outro, o percebemos como 

sujeito e não como deficiente. Refletimos ainda sobre essa figura do sujeito surdo enquanto 

professor, enquanto educador e profissional. A partir dessas reflexões compreendemos a 

necessidade constante de ponderarmos sobre o que o outro ensina sobre mim? E sobre ele? E 

sobre nós?  

Ao refletirem sobre isso, nossos colaboradores nos relataram que ingressar no curso de 

Letras Libras os oportunizaram passar por um processo de desconstrução, de reconstrução, 

transformação e ressignificação, entendendo que, para tudo isso, há um tempo e, que ser 

generoso, com o outro e consigo mesmo, pode ser o caminho dessa desconstrução e 

reconstrução contínua. 

Dessa maneira, ao concluímos nossas discussões e análises acreditamos que o curso de 

Letras Libras é um ato político, social e cultural, portanto, fazer parte desse curso é 

experimentar diariamente a certeza de que estudar Libras não representa apenas estudar uma 

língua, mas a concretização da luta de um povo, o empoderamento, emancipação e afirmação 

de uma cultura. Assim, estudar Libras é aprender sobre resistência, resiliência, é letrar-se 

culturalmente do outro.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar uma discussão sobre as ações do curso de Letras Libras 

da UFERSA Caraúbas em parceria com a Associação de Surdos de Mossoró – ASMO, mostrando o 

impacto para a comunidade surda da região nordeste, bem como, a atualização do sinalário local. Por 

essa razão demos continuidade às ações já tomadas no projeto de pesquisa “Glossário em Língua 

Brasileira de Sinais – Letras Libras – UFERSA” como forma de atualização e promoção da língua de 

sinais para a comunidade surda da região. A pesquisa foi idealizada entre membros da ASMO e alunos 

do curso de Letras LIBRAS, tendo em vista que embora já existam algumas propostas de dicionários e 

glossários em LIBRAS, a especificidade desta língua – visual-espacial – exige estratégias distintas 

daquelas utilizadas por materiais semelhantes das línguas orais. Assim, surgiu a necessidade de serem 

criadas ferramentas para registro e também para o aprimoramento dos alunos e professores do curso no 

que diz respeito a Libras e a sua variação linguística regional. Com uma boa parte já catalogada com o 

projeto de pesquisa supracitado, temos a oportunidade de oferecermos o conhecimento de novos léxicos 

desenvolvidos por essa iniciativa. Por conseguinte, da mesma forma como pensamos no projeto de 

pesquisa, essa ação de extensão tem como objetivo ampliarmos e disponibilizarmos esse banco de dados 

para a comunidade acadêmica da nossa universidade e também os demais interessados, como é o caso 

da comunidade surda norte-rio-grandense, oportunizando a discussão dos temas e conceitos presentes 

nos textos-base do curso, a criação lexical e a coleta de dados, proporcionando aos surdos outras formas 

de acesso às especificidades da língua de sinais local. 

 

Palavras-chave: Glossário. Libras. Comunidade Surda. UFERSA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Toda língua, seja ela oral ou sinalizada, é parte integrante da identidade e cultura do 

povo que a utiliza. Para o indivíduo surdo, a língua de sinais é sua língua natural e tem sua 

modalidade visual-espacial bastante definida e compreendida por todos que fazem uso da 

mesma. É importante saber que as questões de língua, educação, currículo, prestígio cultural e 

poder social são inseparáveis e o campo da língua, na educação, exige não somente uma análise 

linguística, mas uma ampla análise histórica e social (STUBBS, 2002, p. 87). 

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) tornou-se uma língua reconhecida no Brasil a 

partir da Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, e desde então tornou-se obrigatório o seu ensino 
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em cursos de licenciatura e em repartições públicas, como podemos ver no Artigo 2º da referida 

legislação: 

 

Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o 

uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de 

comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 

Brasil (BRASIL, 2002). 

 

A Libras é uma língua reconhecida no Brasil como pertencente à comunidade surda, o 

que envolve não só os indivíduos surdos como também todas as pessoas com as quais estes se 

relacionam ou têm algum tipo de afinidade/contato. Há vários anos, a comunidade surda luta 

por reconhecimento e respeito dessa língua tão bonita e tão importante, que confere identidade 

própria e permite o empoderamento dos indivíduos surdos. Trata-se de uma língua visual-

espacial que está intimamente ligada aos traços culturais da comunidade surda de todo o Brasil 

que a utiliza e, por esta razão, a variedade linguística regional é enorme. 

Dessa forma, muitos sinais utilizados em nossa região (Nordeste) e, mais 

especificamente, em nosso estado (Rio Grande do Norte) não são os mesmos utilizados em 

outros estados e regiões do país, mesmo àqueles que são bem próximos. Assim, muitas pessoas, 

quando não sabem o sinal de determinada palavra, buscam por ele em instrumentos próprios 

como dicionários, glossários, ou em vídeos na internet, contudo o banco de dados de sinais 

regionais ainda é bastante escasso. Dessa forma, acabam memorizando sinais que não são 

usuais ou comuns aos usuários da Libras no Rio Grande do Norte, o que gera confusão nos 

processos comunicativos e uma desvalorização da cultura e variedade linguística local. 

Por outro lado, a Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, no campus de 

Caraúbas, através de seu curso de Licenciatura Plena em Letras/Libras, vem organizando um 

sinalário geral de Libras, com temas diversos e termos regionais e locais. O termo Sinalário 

compreende um grupo de sinais organizados em forma de vídeo, fotos ou imagens, de acordo 

com temas específicos que ajudam na promoção da língua de sinais e, por isso, precisa ser 

organizado de maneira clara, uma vez que serve para que qualquer pessoa que tenha interesse 

possa consultar e aprender. 

 

Muitos dos sinais existentes entre os surdos do meio acadêmico são soletrados 

ou se utilizam da primeira letra datilológica da palavra. Entendemos que o 

motivo desta forma de expressão se deve a chegada tardia do bilingüismo na 

década de 90, então, só há pouco os sinalários começaram a ganhar força. No 

entanto, questionamos o porquê não há uma criação de sinais naturais que 

explorem a visualidade. Então seu conceito pode ser explicado em língua de 
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sinais, porque deve ele ser convencionado com a primeira letra da segunda 

língua? (SPERB; LAGUNA, 2010, p. 2). 

 

A ASMO é uma das organizações cujos membros podem se beneficiar de um sinalário 

de Libras que contenha os termos regionais valorizados pela cultura surda. Trata-se de uma 

associação com aproximadamente 175 surdos, oriundos dos municípios de Mossoró, Pau dos 

Ferros e Areia Branca, que se reúnem semanalmente, aos sábados, para a realização de 

atividades esportivas e culturais, dentre outras. Além disso, a associação oferece cursos de 

segunda a sexta-feira que são ministrados, gratuitamente, por voluntários surdos ou ouvintes. 

A ASMO oferece Curso de Português para Surdos, Curso de Instrutor de Libras e outros - que 

promovem a Libras, sua difusão e também ajudam na inclusão laboral e social dos indivíduos 

surdos. Assim sendo, é uma importante instituição para os surdos da região e a organização do 

sinalário é imensa valia para o público que a frequenta, já que esse material tanto teria fins 

sociais quanto educacionais e laborais. 

Apesar de existir o projeto “Glossário em Língua Brasileira de Sinais – Letras Libras – 

UFERSA”, esta ação precisa de uma atualização constante, uma vez que Libras ainda é uma 

área nova de estudo e, por essa razão, encontra-se e em constante transformação. Sinais novos 

surgem a cada dia, já que a globalização permite que um enorme leque de assuntos seja 

disseminado amplamente e os surdos precisam criar sinais para tratar sobre esses temas. Então, 

é natural que sinais icônicos, ou seja, sinais que fazem alusão a imagem e a seu significado, 

sejam incorporados a esta língua. 

É importante que os sinais utilizados na comunicação por meio da Libras valorizem a 

estrutura desta língua, em outras palavras, utilizem os parâmetros próprios baseados em sua 

característica principal: a de ser uma língua visual-espacial. Assim, busca-se sempre criar e usar 

sinais que tenham relações icônicas com seus referentes, fazendo com que haja um maior 

significado para os surdos. Além disso, também deve-se evitar o empréstimo linguístico vindo 

do Português, de maneira a proporcionar a autonomia e valorização da Libras, já que o alfabeto 

romano que utilizamos em Língua Portuguesa não é utilizado naturalmente em Libras. 

Sobre a influência do Português na produção em Libras Sperb e Laguna (2010, p. 4) 

dizem que: 

 

É preciso reconhecer que hoje em dia, estão em toda parte visões realmente 

‘surdas’ principalmente através de discursos que a comunidade surda cria em 

relação aos sinalários, não há muita discussão sobre sinais existentes, sabemos 

que muitos dos sinais religiosos e escolares foram criados na sua maioria por 

ouvintes, mas se percebe um crescente número de surdos que estão começando 

os sinalários porém ainda muito dependentes da primeira letra do português. 
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Mesmo estando no meio acadêmico, parece que ainda carregam consigo, 

talvez de forma inconsciente, a influência ouvintista.  

 

Em face do exposto, o presente trabalho mostra uma discussão sobre as ações do curso 

de Licenciatura Plena em Letras Libras da UFERSA, campus Caraúbas, em parceria com 

ASMO, como uma ação de grande impacto para a comunidade surda não só participante da 

ASMO, como também de toda a região Oeste Potiguar, já que busca padronizar e estabelecer 

regras, em comum acordo, entre os integrantes da comunidade surda de Mossoró e região.  

A pesquisa foi idealizada por alunos do curso de Letras Libras e, embora já existam 

algumas propostas de dicionários e glossários em Libras, a especificidade desta língua exige 

estratégias distintas daquelas utilizadas por materiais semelhantes às línguas orais. 

Com isso, surgiu a necessidade de serem criadas ferramentas para registro específicas, 

como vídeos e fotos, que sejam utilizadas para o aprimoramento dos alunos e professores do 

curso no que diz respeito aos sinais em Libras e a sua variação linguística regional.  

Como grande parte dos sinais de temas diversos já está catalogada, surgiu a 

oportunidade de oferecermos o registro e a divulgação de novos léxicos relacionados ao tema 

que foi escolhido: bairros do município de Mossoró/RN, debatendo acerca dos mesmos e 

gerando sinais em comum acordo com a comunidade surda local. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Esta pesquisa foi realizada a partir da ideia de discentes da disciplina Libras – Estudos 

Intermediários II - do terceiro semestre do curso de Licenciatura Plena em Letras Libras da 

UFERSA, campus Caraúbas, no intuito de padronizar alguns sinais de Bairros do município de 

Mossoró, pois alguns eram referidos em conversas, por meio de datilologia, e outros 

apresentavam mais de um sinal. 

 

Devemos olhar atentamente os sinalários, pois além das nossas experiências 

escolares e profissionais, sentimos artificialidade nos sinais criados com o 

empréstimo do alfabeto datilológico, sentimos que isto pouco contribui para 

refletir termos abstratos (SPERB; LAGUNA, 2010, p. 2). 

 

Foram organizadas aulas e conversas expositivas (Foto 1) para a comunidade surda que 

frequenta a ASMO acerca de sinais em Libras de localidades em Mossoró. Estes encontros 

aconteceram durante dois meses, um dia por semana, pois, desta forma, não atrapalhavam a 

realização das reuniões regulares aos sábados da associação e ocorriam no turno vespertino, 
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pois precisavam estar de acordo não só com a disponibilidade dos discentes da UFERSA, como 

também da possibilidade de participação do maior número de surdos possível. 

 

Foto 1 – Aula e conversa expositiva com associados da asmo, acerca de sinais regionais 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Por serem oferecidos em dias úteis, os únicos que participaram da pesquisa foram os 

surdos residentes no município de Mossoró/RN já que para os demais virem precisariam deixar 

suas escolas/empregos, o que se mostrou inviável, além de não haver disponibilidade de 

transporte para se deslocarem de suas cidades no horário definido para o término da atividade.  

Às segundas-feiras, com duração de três horas cada encontro, foram realizadas as aulas 

e conversas expositivas em que foi explicada, debatida e discutida a importância da Libras na 

vida dos surdos. Após o debate, foi analisado o sinal que cada indivíduo utilizava para 

determinados bairros na cidade de Mossoró, e analisado quanto à sua iconicidade, relevância e 

escolha da configuração de mãos utilizada para a produção do sinal. 

Ainda sobre os encontros, buscava-se sempre mostrar sinais usados pela comunidade 

que, no entanto, observou-se que a Língua Portuguesa era mais valorizada do que a Libras, 

porque os sinais, na maioria dos casos, usava a representação das letras do alfabeto romano, a 

datilologia, como a configuração de mãos principal para a formação do sinal.  

Assim, foi pensado em estratégias visuais que fizessem com que os surdos se 

identificassem com os sinais propostos, como, por exemplo, o sinal do bairro Boa Vista, que 

antes era feito com a configuração das letras “A” e “B” (Foto 2), e convencionou-se, em comum 

acordo com todos os presentes, alterar para um sinal que lembrasse a história do bairro (Foto 

3). 
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Foto 2 – sinal do bairro Boa Vista, fazendo 

uso de empréstimo linguístico de Língua 

Portuguesa. Arquivo pessoal 

Foto 3 – novo sinal do bairro Boa Vista, 

fazendo uso de características visuais da 

Libras 

   Fonte: Arquivo pessoal.    Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Neste caso, um sinal que remonta aos trilhos de trem, que passavam por aquela região, 

conforme notamos na Foto 4. 

 

Foto 4 – Imagem do local que motivou o sinal 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Assim como este sinal, vários outros sofreram alterações baseadas na história ou 

geografia do ambiente a ser sinalizado, que deixaram de ser representado pelas letras do 

alfabeto romano, dando mais importância à valoração da Libras em detrimento da Língua 

Portuguesa. 

 

Na escola e no ensino superior, os conceitos surgem e a necessidade de sinais 

específicos vão surgindo, assim professores, surdos e intérpretes necessitam 

criar ou convencionar sinais para o entendimento de um determinado 
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conteúdo. O que acontece é que a escola de surdos não está trabalhando a 

linguística de língua de sinais, e talvez esta realidade mude com os novos 

profissionais que estão se formando no Letras/Libras, pois repensar o 

currículo é repensar a cultura e a experiência visual dos surdos (SPERB; 

LAGUNA, 2010, p. 4). 

 

Através das conversas foram discutidos e analisados os sinais mais adequados para o 

tema abordado, respeitando a opinião dos envolvidos na pesquisa e dos surdos mais antigos que 

criaram vários destes sinais. Outro critério adotado foi evitar o empréstimo linguístico da 

Língua Portuguesa, pois a Libras é uma língua completa, com sua estrutura gramatical e 

semântica, e tem condições de “soltar essa muleta linguística” para seguir com suas próprias 

regras. 

Nessa primeira fase da pesquisa, o tema abordado foram os bairros da cidade de 

Mossoró. Todos os sinais referentes a esses locais eram, anteriormente, feitos a partir das 

iniciais de cada nome em Português ou, até mesmo, era usada a datilologia para referir-se a 

eles; e a partir destes encontros os sinais foram modificados para características visuais ou 

culturais representativas de cada um. 

Os sinais criados foram os dos bairros: Abolição, Aeroporto, Alagados, Alto da 

Conceição, Alto de São Manoel, Alto do Sumaré, Barrocas, Belo Horizonte, Boa Vista, Bom 

Jardim, Bom Jesus, Bom Pastor, Centro, DixSept Rosado, Dom Jaime Câmara, Doze Anos, 

Forno Velho, Ilha de Santa Luzia, Itapetinga, Integração, Lagoa do Mato, Nova Betânia, 

Paraíba, Paredões, Pintos, Planalto Treze de Maio, Presidente Costa e Silva, Redenção, Rincão, 

Santa Delmira, Santo Antônio, Vingt-Rosado e Walfredo Gurgel. 

Após esse debate com os integrantes da ASMO; os discentes de Letras Libras da 

UFERSA, campus Caraúbas fizeram a filmagem dos novos sinais no Laboratório de Vídeos da 

UFERSA (Fotos 5 e 6), que conta com uma estrutura física e tecnológica para a filmagem e 

edição de vídeos. Para a filmagem, eles utilizaram os padrões clássicos de intérpretes: roupa 

preta, sem detalhes, sem adornos, sem maquiagem, com cabelos arrumados e mãos sobrepostas. 

Esta filmagem foi bastante cautelosa e criteriosa e precisou ser realizada durante uma semana, 

com os sinais sendo gravados pelos mesmos discentes que participaram dos debates na ASMO, 

de forma a evitar mudanças mínimas na sinalização que implicasse na mudança do sentido do 

sinal. 
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Foto 5 – filmagem de novos sinais de 

bairros de Mossoró 

Foto 6 – filmagem de novos sinais de bairros 

de Mossoró 

Fonte: Arquivo pessoal. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Uma vez que os sinais gravados estavam prontos, os discentes de Letras Libras voltaram 

novamente à ASMO para que os seus integrantes pudessem ver os vídeos. Então, novamente, 

todos os sinais passaram pela aprovação ou não dos surdos, que deram suas opiniões 

particulares e considerações acerca de como cada sinal estava sendo realizado, tanto em relação 

à configuração de mãos, movimento, local, direcionalidade e expressão facial e corporal.  

Alguns dos sinais precisaram ser gravados novamente, pois alguns detalhes não estavam 

de acordo com o que os surdos da associação pensavam e o propósito era que todos ficassem 

satisfeitos com o fato de terem contribuído para a criação de sinais próprios, regionais, sentindo-

se, desta forma, parte do processo de construção linguística da Libras. 

Após a avaliação final dos sinais pelos surdos, voltou-se, novamente, ao Laboratório de 

Vídeos da UFERSA para a adaptação dos sinais realizados, e então foram todos enviados para 

a edição de vídeos, para que pudessem ser compilados e organizados no sistema próprio. 

Além da formação dos sinalários dos bairros de Mossoró, em forma de vídeo, foram 

impressas as imagens com todos os sinais produzidos de forma a existir um material de apoio 

físico, para facilitar a pesquisa e estudo acerca dos ambientes, o que se assemelha a um 

dicionário. no entanto com imagens, ao invés de explicações. Foram feitas duas cópias deste 

sinalário impresso, uma para manter-se na ASMO e a outra na UFERSA, no entanto, ainda está 

sendo alvo de pesquisa e análise e ajuste pois algum detalhe pode ter passado desapercebido e 

precise ser alterado e o dicionário reajustado, de maneira a evitar falhas na comunicação.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o encerramento da ação concluímos que o projeto apresentou um grande avanço 

para a produção do dicionário, tendo em vista a superação das dificuldades dos alunos em 

produzir os sinais. Assim, ao ver o desenvolvimento deles ao encerrar o projeto e os benefícios, 

após o apoio na prestado diante da dificuldade, em especial no início, nas dúvidas, fez com que 

eles conseguissem executar e melhorar a sinalização que é um conhecimento que eles 

almejavam ao participar do projeto. 

A participação junto aos surdos gerou a construção de conteúdos críticos a partir do 

empenho deles, pois quando aprendemos algo que é difícil, nunca mais esquecemos e ninguém 

tira da nossa cabeça o que aprendemos.  

Observar e auxiliar no desenvolvimento dos alunos em Libras, fez com que tivessem 

um bom nível de conhecimento, e reconhecer que o trabalho dos professores foi eficiente, 

porque, se o aluno desenvolveu quer dizer que, o trabalho do professor foi qualificável/ 

excelente, pois se reflete no desenvolvimento d os alunos.  

No que se refere aos participantes da ASMO, é importante que a comunidade surda se 

engaje, ainda mais, neste trabalho de criação e adaptação de seus sinais regionais, visto que o 

objetivo busca priorizar catalogar e divulgar os conceitos registrados e os seus significados, 

para que, dessa forma, deem visibilidade à Língua de Sinais e à Cultura Surda. Desse modo, a 

comunidade pode contribuir para que a Libras usada na região seja isenta de empréstimos 

linguísticos e baseada na característica visual-espacial da língua de sinais.  

Assim, acredita-se na relevância da continuidade deste trabalho de maneira a envolver 

também outras temáticas e assuntos de interesse da comunidade surda, e portanto, a ação 

representa uma grande contribuição aos estudos linguísticos e culturais. 
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RESUMO 

 
O envolvimento de estudantes em ocorrências de bullying é frequente na escola e, em alguns casos, o 

discente pode ter o rendimento acadêmico prejudicado e desenvolver sérios danos psicológicos. Dessa 

forma, torna-se necessário evitar a referida problemática. O objetivo deste trabalho foi promover práticas 

de leitura e escrita, por meio de oficinas de letramento, que favorecem o processo de conscientização 

sobre a importância do combate ao bullying. A metodologia adotada neste estudo teve como foco a 

pesquisa-ação, sendo usada uma abordagem qualitativa, com os alunos de uma turma do 9º ano, 

pertencentes a uma escola municipal de Fortaleza, no estado do Ceará. O referencial teórico utilizado 

está baseado nas ideias de autores como Cabral (2016), Fante (2005) e Silva (2010). Os resultados 

alcançados com este trabalho foram exitosos, tornando os discentes mais proativos e promovendo neles 

um processo de conscientização a respeito do bullying e o desejo de contribuir para uma cultura de paz 

na escola. Conclui-se que as oficinas de letramento oportunizaram um ensino mais atrativo, dinâmico e 

significativo para os alunos, fazendo com que eles desenvolvessem várias atividades de leitura e escrita 

e interagissem com mais respeito às diferenças, demonstrando, atitudes antibullying. 

 
Palavras-chave: Bullying. Escrita. Leitura. Oficinas de letramento. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo relata uma experiência que foi realizada numa escola municipal de 

Fortaleza/CE, com uma turma de 9º ano, por meio da execução de oficinas de letramento, 

abordando os usos sociais da leitura e da escrita para desenvolver a temática bullying em sala 

de aula. 

As questões norteadoras que estimularam o desejo de aplicar esta pesquisa e elaborar 

este trabalho foram: 

Como trabalhar o antibullying na escola promovendo práticas produtivas de leitura e 

escrita? 

As oficinas de letramento podem colaborar como práticas exitosas de leitura e de escrita, 

voltadas ao combate do bullying? 

No contexto escolar, é comum encontrar situações de bullying entre os alunos. Essa 

problemática deve ser combatida visto que pode gerar prejuízos no rendimento acadêmico e 

causar graves danos psicológicos e sociais aos estudantes. Segundo Silva, os problemas mais 
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comuns causados pelo bullying são: 

 

[...] desinteresse pela escola; problemas psicossomáticos; problemas 

comportamentais e psíquicos como transtorno do pânico, depressão, anorexia 

e bulimia, fobia escolar, fobia social, ansiedade generalizada, entre outros. O 

bullying também pode agravar problemas preexistentes, devido ao tempo 

prolongado de estresse a que a vítima é submetida. Em casos mais graves, 

podem-se observar quadros de esquizofrenia, homicídio e suicídio (SILVA, 

2010, p. 09). 

 

A partir do que foi dito, percebe-se a seriedade das consequências que o bullying pode 

ocasionar na vida dos alunos, levando-os até mesmo à morte, seja por um episódio de homicídio 

ou suicídio. 

Dessa forma, observa-se a necessidade do assunto antibullying ser trabalhado pelo 

professor em sala de aula, com o intuito de conscientizar os estudantes sobre o referido tema e 

gerar uma cultura de paz na escola. 

Assim compreendendo, defendemos que nas aulas de Língua Portuguesa, o professor 

pode discutir o assunto em questão, abordando diversos conteúdos da sua disciplina, 

favorecendo aos alunos relacionarem o que está sendo estudado às suas vivências. 

O objetivo geral deste trabalho foi promover práticas de leitura e escrita, por meio de 

oficinas de letramento, que favorecem o processo de conscientização sobre a importância do 

combate ao bullying. Os objetivos específicos são: 

Trabalhar, por meio de oficinas de letramento, a leitura e a escrita de textos centrados 

na temática/problemática bullying; 

Verificar se as oficinas de letramento, trabalhando com diversos gêneros textuais, podem 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos, voltadas ao 

combate ao bullying; 

Favorecer o processo de conscientização antibullying dos alunos. 

Com o propósito de conseguir os objetivos supracitados, foi feita uma investigação 

bibliográfica e de campo, adotando as orientações metodológicas da pesquisa-ação, de natureza 

qualitativa. 

 

2 O BULLYING NA ESCOLA 

 

A recorrência de práticas de bullying pelos estudantes, dentro da escola, é um fator 

preocupante, pois pode gerar um aumento do índice de violência no referido ambiente, 
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prejudicando a dinâmica escolar e os resultados de desempenho de aprendizagem dos discentes, 

além de causar danos psicológicos e sociais que extrapolam os muros da escola. 

Segundo Fante, o bullying pode ser definido como: 

 

[…] um conjunto de atitudes agressivas intencionais e repetitivas que ocorrem 

sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s), 

causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, 

gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuação de grupos 

que hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos levando-os 

à exclusão, além de danos físicos morais e materiais, são algumas das 

manifestações do “comportamento bullying" (FANTE, 2005, p. 28-29). 

 

Com base no conceito proposto, compreende-se que os comportamentos e atitudes 

advindos do bullying precisam ser confutados, visto que eles podem acarretar diversas 

repercussões negativas para a vida do estudante, como: o isolamento social e quadros de 

depressão. 

Para reconhecer o bullying no ambiente escolar, Ristum comenta que: 

 

[…] podemos reconhecer o bullying escolar nas situações em que um aluno, 

ou um grupo de alunos, causa intencionalmente e repetidamente danos a 

outro(s) com menor poder físico ou psicológico. Esta assimetria de poder se 

faz presente mesmo quando só existe na percepção da vítima, que se sente 

incapaz de reagir à agressão (RISTUM, 2010, p. 97). 

 

Dessa maneira, é necessário que os professores saibam identificar as situações de 

bullying escolar, com o intuito de fazer intervenções imediatas na problemática apresentada. A 

respeito dos problemas que uma vítima de bullying pode enfrentar na escola e ao longo da vida, 

Silva afirma que: 

 

As consequências são as mais variadas possíveis e dependem muito de cada 

indivíduo, da sua estrutura, de vivências, de predisposição genética, da forma 

e da intensidade das agressões. No entanto, todas as vítimas, sem exceção, 

sofrem com os ataques de bullying (em maior ou menor proporção). Muitas 

levarão marcas profundas provenientes das agressões para a vida adulta e 

necessitarão de apoio psiquiátrico e/ou psicológico para a superação do 

problema (SILVA, 2010, p. 09). 

 

Nesse panorama, observando as várias consequências que o bullying pode provocar, 

percebe-se a importância dos educadores buscarem estratégias e ações pedagógicas que 

favoreçam o diálogo e a realização de atividades referentes à temática/problemática em questão, 

fomentando nos alunos uma consciência antibullying. 
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3 AS OFICINAS DE LETRAMENTO 

 

As oficinas de letramento visam à promoção de ações que desenvolvam a leitura e a 

escrita direcionadas às práticas sociais, apreciando o contexto social dos seus participantes e 

estabelecendo uma relação de sentido mais significativa sobre o que está sendo estudado no 

decorrer delas. 

Cabral (2016) apresenta o seguinte conceito sobre as oficinas de letramento: 

 

Conceituamos Oficinas de Letramento como proposta de sistematização de 

atividades de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita, concebidas como 

práticas sociais, centradas nos usos reais e contextualizados da linguagem, 

materializadas em quatro passos: a saber: diagnóstico dos conhecimentos 

prévios, interesses e necessidades formativas do aprendiz; sistematização das 

atividades motivadoras; sistematização da (re)construção dos novos 

conhecimentos e avaliação do processo (CABRAL, 2016, p. 514). 

 

A autora, alertando que a efetivação desses quatro passos não são lineares, apresenta 

sugestão de como desenvolver cada um deles, a saber: 

 
1- Diagnóstico dos conhecimentos prévios, interesses e necessidades 

formativas - pode ser construído por meio da observação participativa, com 

a escuta atenciosa aos diálogos que se instauram no contexto escolar; com a 

elaboração, aplicação e análise de questionários ou entrevistas individuais ou 

em grupo focal; com a análise das respostas oralizadas e das produções 

escritas dos alunos; com notas de campo ou diário produzido pelo professor a 

partir da interação com os alunos e dos alunos entre si, entre outras atividades;   
2- Sistematização das atividades motivadoras – deve ser organizada 

partindo de assuntos de interesse dos alunos (selecionados 

democraticamente), motivando a participação volitiva deles nas atividades, 

levando em conta o que eles já sabem sobre o que será estudado, enfatizando 

a importância dos novos conhecimentos que serão construídos. Para tanto, é 

relevante criar situações de aprendizagens dinâmicas e que provoquem e 

mantenham a participação de todos os alunos;   
3- Sistematização da (re)construção dos novos conhecimentos – devem ser 

organizadas situações diversificadas de aprendizagem que provoquem no 

aluno o interesse e a necessidade de mobilizar seu intelecto, afetividade, 

habilidades, atenção deliberada, para, interagindo com o professor e os outros 

alunos, ampliando qualitativamente o conhecimento que já tinham sobre o 

assunto, construindo, ativamente, novos conhecimentos, bem como 

compreendendo como aplicá-los dentro e fora do contexto escolar. Nesse 

sentido, trabalhar com a diversidade de gêneros textuais e fazer uso do lúdico 

são fundamentais; 
4- Avaliação do processo – compreendendo que a avaliação deve acompanhar 

todo o processo vivenciado pelos agentes das atividades de ensinar e de 

aprender, todos os conteúdos trabalhados e a metodologia trabalhada, a 

avaliação deve ser concebida como processual, dinâmica e inclusiva 

(LUCKESI, 1983). Assim sendo, mais que avaliação da aprendizagem do 

aluno, pelo professor, é necessário que ambos, também, avaliem o processo 
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de (re)construção do conhecimento experienciado na Oficina. É fundamental 

que alunos e professores façam auto-avaliação, que reflitam sobre os avanços 

e as falhas, de modo a ter elementos para (re)organizar as próximas Oficinas 

(CABRAL, 2016, p. 522-523). 
  

Nesse sentido, entende-se que nas oficinas de letramento, os usos reais e 

contextualizados da linguagem são valorizados, permitindo uma maior aproximação dos 

discentes no que diz respeito aos conteúdos ministrados em sala de aula e às suas vivências, 

facilitando, assim, a compreensão deles e a realização de uma aprendizagem efetiva. 

Além disso, observa-se que são apontados quatro passos para a concretização das 

oficinas propostas por Cabral (2016), assegurando uma melhor organização das atividades que 

serão exercidas nas oficinas e tornando as aulas mais colaborativas e dinâmicas. Acerca disso, 

Cabral comenta que: 

 

A organização de cada momento almeja criar situações que possibilitem o agir 

volitivo dos envolvidos, notadamente dos alunos, favorecendo a 

internalização de conhecimentos que promovam a autonomia do aprendiz, a 

continuidade evolutiva do seu aprendizado conceitual e do desenvolvimento 

de competências e habilidades para usar adequadamente a linguagem, nas 

mais diversas situações escolares e não escolares (CABRAL, 2016, p. 523). 

 

Nessa perspectiva, constata-se que os alunos partícipes das oficinas terão a oportunidade 

de experienciarem novas ações metodológicas que estimulem a sua participação volitiva e a sua 

autonomia, adquirindo conhecimentos relevantes para a sua formação acadêmica e social. 

Dessa forma, as oficinas de letramento mostram-se bastante produtivas no processo de 

ensino-aprendizagem da leitura e da escrita dos discentes, contribuindo para que eles sejam 

proativos e aperfeiçoem o ato de ler e escrever, trabalhando com gêneros textuais diversos. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Na composição deste estudo, foram pesquisadas fontes de dados de origens 

bibliográficas e de campo, tendo como lócus de investigação uma escola da rede municipal de 

Fortaleza, localizada no estado do Ceará, mais especificamente, uma turma de 9º ano. 

A metodologia empregada neste trabalho possui uma abordagem qualitativa, do tipo 

pesquisa-ação. De acordo com Fonseca, 

 

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na 

situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a uma 
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metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades observadas, 

a partir da sua compreensão, conhecimento e compromisso para a ação dos 

elementos envolvidos na pesquisa (FONSECA, 2002, p. 34). 

 

Seguindo essa concepção, intervenções diretas foram realizadas com os partícipes da 

pesquisa, a partir da problemática identificada, tendo a proposição de modificá-la e suscitar 

novos conhecimentos. 

 

5 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 

O processo interventivo ocorreu com a aplicação de três oficinas de letramento, sendo 

que a duração de cada uma delas foi de 110 minutos, equiparando-se a duas aulas da disciplina 

de Língua Portuguesa. 

Na primeira oficina, inicialmente, para diagnosticar os conhecimentos prévios, 

interesses e necessidades formativas dos alunos, foram lançadas algumas perguntas aos 

estudantes acerca do bullying. Eles responderam prontamente e mostraram bastante interesse 

pelo assunto. Em seguida, a sistematização das atividades motivadoras foi sucedida: os 

discentes escutaram a música “Sofrendo em silêncio”, da banda Mobilize, que fala sobre o 

bullying e fizeram a leitura da letra da música, tecendo, posteriormente, comentários a respeito 

das questões nela apontadas. Além disso, os alunos receberam explicações sobre a 

temática/problemática da aula e esclareceram dúvidas. 

Para sistematizar a (re)construção dos novos conhecimentos da oficina 1, foi solicitado 

que os alunos elaborassem um relato de experiência, contando um exemplo de bullying 

acontecido na vida deles ou de pessoas que eles conhecem. 

Os relatos produzidos foram lidos e provocaram relevantes reflexões. Um clima de 

empatia foi instaurado e era visível a percepção da importância de conhecer mais sobre o 

assunto, de obter informações de como identificar e lidar com essa problemática. 

A avaliação do processo decorreu por meio de uma autoavaliação dos discentes sobre 

as aprendizagens adquiridas na oficina e eles demonstraram mais consciência e respeito pelo 

antibullying. 

Na segunda oficina, os estudantes foram divididos em grupos. Para diagnosticar os 

conhecimentos prévios, interesses e necessidades formativas dos alunos, eles assistiram ao 

trailer do filme “O extraordinário”, sendo solicitado que cada equipe comentasse sobre o trailer 

e a relação da história apresentada nele com a temática bullying. Nessa atividade, era notório o 

envolvimento dos alunos na exposição de pontos de vista, gerando questionamentos e debate 
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de ideias. 

Depois, com o mesmo entusiasmo, eles fizeram a leitura do conto “Felicidade 

Clandestina”, de Clarice Lispector, e analisaram o texto, destacando as evidências de bullying 

presente na narrativa, procedendo, assim, a sistematização das atividades motivadoras. 

Seguidamente, com o intuito de sistematizar a (re)construção dos novos conhecimentos 

da oficina 2, as equipes planejaram uma campanha de combate ao bullying. Decidiram que o 

aprendizado adquirido não poderia/deveria ficar restrito ao espaço da sala de aula. Assim, com 

esmero, produziram cartazes para serem afixados na escola. A necessidade de ter suas ideias 

expressas adequadamente conduziu os discentes a primar pelo uso das normas ortográficas e 

solicitar a atenção da professora quando surgiam dúvidas de como grafar o que desejavam 

explicitar. 

O vivenciado nessa atividade foi bastante significativo. A prática da escrita na escola 

estava aliada à necessidade real de comunicação, bem diferente do que costumeiramente 

acontece, como afirma Vieira: 

 

Enquanto na vida prática escrevemos a partir de uma necessidade 

comunicativa, visando atingir um leitor real; no contexto escolar precisamos 

desenvolver um tema (derivado ou não de leitura prévia) na maioria das vezes 

sem destinatário concreto além do professor, que em geral ali está para 

“corrigir” os erros de gramática e ortografia. Poucas instruções são dadas para 

a tarefa, como se um texto bem escrito fosse mera questão de domínio do 

código linguístico, reforçando o estereótipo de que escrever seja um “dom” 

raro... [...] (VIEIRA, 2005, p. 71). 

 

Assim compreendendo, a escrita foi trabalhada de forma a atender um propósito 

comunicativo real, contextualizado. 

No final, os alunos avaliaram a oficina 2, apontando vários pontos positivos e 

expressando o desejo de assistirem a um filme que abordasse o que eles estavam estudando. 

Atendendo ao pedido dos alunos, foi exibido, na aula seguinte, o filme “Bullying 

Virtual”. 

Na terceira oficina, os estudantes organizaram-se em formato de círculo. Primeiramente 

eles responderam algumas perguntas referentes ao filme “Bullying Virtual” e discutiram sobre 

o mesmo, sendo realizado o diagnóstico dos conhecimentos prévios, interesses e necessidades 

formativas dos alunos. Em seguida, para sistematizar as atividades motivadoras, alguns relatos, 

produzidos pelos discentes na primeira oficina, foram lidos, gerando trocas de experiências e 

provocando um rico debate. 

Depois, os estudantes criaram poemas contemplando a temática bullying, 
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sistematizando a (re)construção dos novos conhecimentos da oficina 3. Posteriormente, eles 

avaliaram o processo de desenvolvimento das oficinas e apontaram aspectos positivos e 

negativos, externando grande satisfação em participarem das atividades propostas e o desejo de 

terem mais aulas com a aplicação das oficinas de letramento. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As três oficinas de letramento, desenvolvidas no processo de intervenção, 

oportunizaram um ensino-aprendizagem mais atrativo, dinâmico e significativo para os alunos, 

visto que partiram dos conhecimentos prévios, interesses e necessidades formativas deles, 

protagonizando espaços produtivos de interação e respeito às vozes de todos. 

Soma-se a isso o fato de que as atividades de leitura e de escrita efetivadas possibilitaram 

ampliar os conhecimentos dos discentes acerca da temática/problemática do bullying, 

promovendo debate de ideias e reflexões fecundas que culminaram em mudanças de postura 

dos alunos, em prol da cultura de paz. 

Além disso, os alunos tornaram-se mais proativos e desenvolveram várias 

aprendizagens, notadamente no que se refere aos gêneros textuais trabalhados, tais como 

música, filme, trailer de filme, conto, relato de experiências, entre outros, praticando a leitura e 

a escrita com função social, para além das atividades tipicamente escolares, mas, 

principalmente, para a vida dentro e fora do espaço escolar. 

Em síntese, os objetivos vislumbrados neste estudo foram alcançados. Os resultados 

obtidos com este trabalho foram exitosos, promovendo no discente um processo de 

conscientização a respeito do bullying e o desejo de contribuir para uma cultura de paz na escola 

e além dos seus muros. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BULLYING Virtual (Cyberbully). Direção de Charles Binamé. Canadá: Muse 

Entertainment Enterprises, 2011. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tkDvyfSeziE. Acesso em 7 set. 2019. 

CABRAL, Marlucia Barros Lopes. Oficinas de letramento: sistematizando práticas de 

leitura e de escrita para além do contexto escolar. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE 

LITERATURA, LINGUÍSTICA E ENSINO, 2., 2016, Mossoró: Edições UERN, 2016. p. 

513-525. 

FANTE, Cleo. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a 

paz. 2 ed. Campinas: Verus, 2005. 

LIMA, Adriele; CALHAU, Lélio Braga. Sofrendo em Silêncio. 2012. Disponível em: 

http://m.letras.mus.br/mobilize/1540582/. Acesso em 20 ago. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=tkDvyfSeziE
http://m.letras.mus.br/mobilize/1540582/


 

 

P
ág

in
a1

1
2

4
 

LISPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. In: Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: 

Ed. Rocco, 1998. 

RISTUM, M. Bullying escolar. In: ASSIS, S. G.; CONSTANTINO, P.; AVANCI, J. Q. (orgs.). 

Impactos da violência na escola: um diálogo com professores [online]. Rio de Janeiro: 

Ministério da Educação. Editora FIOCRUZ, 2010, pp. 95-119. 

SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying. Cartilha 2010-Projeto Justiça nas Escolas. Brasília: 

Conselho Nacional de Justiça, 2010. 

VIEIRA, L. L. Escrita, para que te quero? Fortaleza: Edições Demócrito Rocha; UFC, 

2005. 

 



 

 

P
ág

in
a1

1
2

5
 

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DESSES PROCESSOS NO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Ana Mércia Soares Benjamim 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

 

José Lima de Araújo 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

 

 Eianny Cecília de Abrantes Pontes e Almeida 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho reflete sobre os processos de letramento e alfabetização no ambiente escolar , visto 

que tais práticas são diferentes, mas que caminham juntos no processo de aprendizagem dos alunos. 

Com isso, surge-nos uma ideia de que aprender a leitura e a escrita por si só não basta, é preciso que os 

alunos se disponham dessas habilidades como práticas sociais. Dessa maneira, nosso objetivo é analisar 

como o letramento e a alfabetização atuam no meio escolar e qual a importância de cada um para 

formação do aluno. Para isso, partiremos com a metodologia de cunho bibliográfica, discutindo com os 

autores da área, Soares (2003-2009), Kleiman (2005), Freire (1989), entre outros aportes teóricos que 

consideram essa temática relevante. O estudo mostra que as práticas de letramento e alfabetização 

precisam caminhar juntas para subsidiar um processo de ensino-aprendizagem produtivo. Assim, a 

escola precisa repensar determinadas práticas pedagógicas com o intuito de fornecer mecanismos para 

desenvolver o pensamento crítico dos alunos, uma vez que, o uso desses processos facilita 

significativamente o aprendizado e o desenvolvimento do discente em todo seu período de escolarização. 

 

Palavras-chave: Letramentos. Alfabetização. Aprendizagem 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O eixo central do presente artigo surgiu da necessidade de direcionar um olhar mais 

profundo e relevante às questões sócio-educacionais que envolvem o letramento e alfabetização 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Compreender a alfabetização como um processo em que devem ser respeitados o ritmo, 

as descobertas e as características individuais de cada aluno, possibilita a apropriação do ato de 

ler e escrever. O professor alfabetizador é o elemento dinamizador de todo o processo educativo 

e, portanto, responsável pela elaboração de procedimentos de intervenção adequados à 

transformação e a conquista de um ambiente estimulador de aprendizagens significativas, 

visando à utilização de diferentes estilos de ensinar. 

Quanto ao letramento, é visto como uma forma de encontrar prazer em diferentes atos 

de ler, considerando os locais de leitura mais diversos e em diferentes condições, deixando claro 

que o ato de ler não pode funcionar somente dentro das escolas, ou seja, dentro de “quatro 
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paredes”, mas levar a leitura e a reflexão crítica mais além do que podemos imaginar. Diante 

desse fato é importante ressaltar que os alunos, antes de ingressarem no âmbito escolar, 

apresentam diferentes práticas de letramento que lhes são próprias das experiências ofertadas 

no ambiente familiar e social em que vivem. Portanto, o nível de letramento de cada criança é 

distinto de uma para outra no processo de alfabetização. 

Tendo em vista os argumentos citados acima, podemos perceber uma triste realidade 

nas escolas públicas brasileiras que nos mostram a existência de práticas pedagógicas que não 

contribuem para a formação leitora do aluno e, consequentemente não os capacitam para 

interpretar textos em nível básico, contribuindo assim, para o crescimento de analfabetos 

funcionais advindo de faltas de práticas didático pedagógicas que incentivem o discente, desde 

criança, a tomar gosto pela leitura e escrita. 

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo analisar como o letramento e 

alfabetização atuam no meio escolar e qual a importância de cada um para formação do aluno. 

Assim, partiremos com a metodologia de cunho bibliográfica, discutindo com os autores da 

área, Soares (2003-2009), Kleiman (2005), Freire (1989), entre outros aportes teóricos que 

consideram essa temática relevante. 

Dessa forma, é de nosso querer mostrar, nessa pesquisa, a fundamental importância de 

conhecer o uso e funções sociais da escrita; valorizar os modos de produção e de circulação da 

escrita na sociedade; desenvolver as capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto 

escolar; compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções por meio de distintos 

gêneros; desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura, isto é, refletir sobre o 

letramento e alfabetização como os principais processos responsáveis para contribuir na 

formação leitora para os alunos. 

 

2 DISTINÇÕES ENTRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Partimos da reflexão sobre o letramento e alfabetização no contexto escolar, uma vez, 

que são duas abordagens de ensino diferentes, porém com várias características em comum. 

Alfabetizar segundo Soares (2009) é nomeado como aquele que apenas aprendeu a ler e a 

escrever, diferentemente do letramento, pois um indivíduo letrado é capaz de se apropriar da 

leitura e da escrita, incorporando as práticas sociais que lhes são determinadas.  

O que explica o surgimento recente dessa palavra? Segundo a autora, novas palavras 

são criadas quando surgem novos fatos, novas maneiras de compreender os fenômenos 

linguísticos.  
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Dessa forma, com os avanços na língua e no ambiente de ensino, a maneira de 

compreender a presença da escrita no mundo social trouxe a necessidade desta nova palavra, 

assim surgiu o Letramento, palavra essa, que ainda causa estranheza a muitos. No entanto, vale 

ressaltar que outras expressões, pertencentes ao mesmo campo semântico são bem 

familiarizadas entre as pessoas como por exemplo 

 

Figura 1 - Apresentação 

Fonte: www.google.com.br 

 

O analfabetismo segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2001, p. 

41), é o "estado ou condição de analfabeto” e analfabeto é o "que não sabe ler e escrever", 

enquanto que alfabetização, e alfabetizado é "aquele que sabe ler e escrever”. Já letrado, 

entendemos que é aquele que sabe ler e escrever de modo a responder as demandas sociais da 

sociedade, e iletrado é aquele que possui poucas instruções ou cultura para se colocar no meio 

social. 

Dessa maneira, podemos perceber que o dicionário Aurélio não registra a palavra 

letramento, essa por sua vez, surgiu nos dicionário de língua portuguesa muita tempo depois. 

Vejamos o que diz Soares sobre a palavra letramento: 

 

Etimologicamente, a palavra literacy vem do latim litera (letra), com sufixo –

cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de ser [...] ou seja: literacy é 

o estado ou condiçãoque assume aquele que aprende a ler e a escrever. 

Implícita nesse conceito está a ideia deque a escrita traz consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, quer para o grupo 

social em que seja introduzida, quer para o individuo queaprenda a usá-la 

(SOARES, 2009, p. 17). 

 

Desse modo, entendemos que uma pessoa letrada, por sua vez, é capaz de assumir o seu 

papel na sociedade enquanto cidadão de determinadas formas, principalmente obter a condição 

de se pocisionar criticamente, isto é, uma pessoa letrada muda constantemente sua visão à 

medida que domina a competência leitora e consequentemente da escrita. 
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Com isso, quando o indivíduo é somente alfabetizado, ou seja, sabe somente codificar  

e decodificar letras, não vai saber atuar no mundo, por isso é importante que nos anos iniciais 

de escolarização do aluno, ele tenha uma aprendizagem significativa em termos de leitura e 

escrita, para que a participação do mesmo no contexto social possa lhe trazer habilidades para 

o uso competente da leitura e da escrita, por isso a importância da alfabetização e do letramento, 

sendo duas abordagens interligadas. Segundo Kleiman, é importante destacar a diferença entre: 

 

Ensinar uma prática e ensinar para que o aluno desenvolva uma competência 

ou habilidade não é mera questão terminológica. Na escola, onde se 

predomina uma concepção da leitura e da escrita como competências, 

concebe-se a atividade de ler e de escrever como um conjunto de habilidades 

progressivamente desenvolvidas até se chegar a uma competência leitora e 

escritora ideal: a do usuário proficiente da língua escrita. Os estudos do 

letramento, por outro lado, partem de uma concepção de leitura e de escrita 

como práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos 

em que se desenvolvem (KLEIMAN, 2007, p. 02). 

 

Notamos com a autora, que o posicionamento diante da prática do letramento volta-se 

para a importância de usarmos a leitura e a escrita para adquirir habilidades e competências. 

Por isso, os educadores devem trabalhar bem à alfabetização e o letramento dentro das escolas 

para que os educandos enquanto sujeitos sociais venham não somente saber ler e escrever, mas 

também serem capazes de intervir socialmente, culturalmente e ideologicamente no âmbito 

social. 

Com outras palavras, o sentido da palavra letramento nos tempos modernos, foi definido 

como: é o estado ou a condição do sujeito que se muda, cotidianamente, em resultância de 

práticas de leitura e escrita significativas, e sobre isso, Soares (2009, p. 37) afirma que: “tornar-

se letrado é também tornar-se cognitivamente diferente: a pessoa passa a ter uma forma de 

pensar diferente da forma de pensar de uma pessoa analfabeta ou iletrada”.  

Uma das concordâncias entre as práticas de alfabetização e letramento, é que os dois 

têm como objetivos de alcances a leitura e a escrita, e contrariamente é a diferença nas práticas 

de aprendizagem desses termos, pois enquanto a alfabetização vê a leitura e a escrita como 

habilidades “técnicas” a serem aprendidas, o letramento vê as mesmas como práticas sociais 

adquiridas.  

Diante do exposto nesse trabalho, constatamos que letramento e alfabetização, mesmo 

sendo distintos não devem atuar separadamente, por isso a importância do alfabetizar e já ir 

letrando o aluno para que se haja uma base pedagógica firme, para que o discente, uma vez 

quando sair da alfabetização saia com aprendizagens e idéias de ensino que o leve a chegar a 
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ser um cidadão crítico em determinado ambiente da sociedade. Por isso, mostramos com 

veemência a importância destes dois mecanismos (alfabetização e letramento) estarem juntos 

no processo de desenvolvimento intelectual do aluno.     

 

3 A IMPORTÂNCIA DO LETRAMEMTO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

“A leitura de mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989). 
 

Tendo visto brevemente os conceitos anteriores, agora discutiremos as perspectivas de 

letramento enquanto prática escolar e social. Durante toda jornada do aluno na alfabetização, 

isto é, desde criança até a idade adulta, torna-se possível formular um planejamento que tenha 

como objetivo acompanhar o aluno e propor trabalhos mediados na leitura e escrita. 

A partir dessa concepção sobre os momentos pelos quais os indivíduos passam no 

percurso de aquisição da escrita alfabética é que devemos iniciar uma prática pedagógica que 

esteja pautada na leitura e na escrita. 

Segundo Kleiman (2005), os conjuntos de atividades, envolvendo o uso da língua, desde 

que possua um objetivo e estando inserida numa situação que se vincula ao uso de saberes, 

tecnologias e competências necessárias para sua realização, podem ser consideradas como 

práticas de letramento. Sendo assim, em primeiro plano surge a perspectiva do letramento social 

que pode ser compreendido como práticas que envolva o indivíduo dentro do contexto social 

em que vive, levando-o ao desenvolvimento de sua própria identidade de leitor e escritor, 

baseando-se em uma prática de leitura e escrita que faça o uso da linguagem como forma 

interativa. 

Em segundo plano vem o letramento escolar com o objetivo de transmitir o conteúdo de 

forma sistematizada (alfabetização), ou seja, somente com o papel de ensinar ao aluno a ler e 

escrever, sendo denominado como algo mais técnico, o sujeito aprende apenas a decodificação 

de letras e números. Kleiman, diz que: 

 

A escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se não com 

o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de prática de letramento, 

qual seja, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, 

numérico) processo geralmente concebido em termos de uma competência 

individual necessária para o sucesso e promoção da escola (KLEIMAN, 2008, 

p. 20). 
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Com isso, essas duas concepções de letramento são distintas, porém são 

interdependentes. Podemos assim, considerar que o letramento social deve servir de base para 

a formação escolar dos discentes. 

Tendo em vista que nas discussões anteriores sobre o letramento, compreendemos e 

incorporamos essa palavra em nosso vocabulário educacional, reiterando ainda que o foco não 

é apenas ensinar a ler e escrever, mas principalmente proporcionar aos indivíduos práticas 

exitosas que o envolva no meio social, fazendo o uso de seu desempenho para serem leitores 

críticos capazes de atuar na sociedade. Em relação ao termo Alfabetização, já é por nós 

familiarizado desde tempos passados, visto que tais processos caminham juntos para o 

desempenho dos discentes. Segundo Soares (2009, p. 58) as condições para que se haja 

letramento devem ser: a escolarização real e efetiva da população, a disponibilidade de material 

de leitura e a criação de condições para que os alfabetizados fiquem imersos em um ambiente 

de letramento. 

No que se refere à escolarização real e efetiva da população só nos demos conta da 

necessidade de letramento quando o acesso à escolaridade se ampliou e tivemos mais pessoas 

sabendo ler e escrever, passando a aspirar a um pouco mais do que simplesmente aprender a ler 

e a escrever. Quanto à disponibilidade de material de leitura o que ocorre nos países do Terceiro 

Mundo é que se alfabetizam crianças e adultos, mas não lhes são dadas as condições para ler e 

escrever: não há material impresso posto à disposição, não há livrarias, o preço dos livros e até 

dos jornais e revistas é inacessível, há um número muito pequeno de bibliotecas. Já a criação 

de condições para que os alfabetizados fiquem imersos em um ambiente de letramento, 

proporciona aos mesmos, condições de entrar no mundo letrado, ou seja, num mundo em que 

as pessoas têm acesso à leitura e à escrita, tendo acesso a livros, revistas e jornais. 

De acordo com essas condições, as mesmas contribuem ricamente para os indivíduos se 

tornarem ativos nos atos de ler, escrever e interagir, tonando-os eficientes na esfera social a 

qual cotidiamente precisamos nos ampliar e conhecer novos horizontes para propiciar uma 

educação efetiva e significante, pois mundialmente ainda é possível observar os desafios 

enfrentados para universalizar as práticas de letramento juntamente com a alfabetização. 

 

4 REFLEXÕES SOBREA ALGUMAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

Tendo visto as condições para que se tenham práticas de letramento em diversos 

contextos sócio educacionais, podemos citar algumas práticas para que entendamos como 

funciona o mundo letrado nas escolas. Sendo assim, Soares (2009) menciona em seu livro um 
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poema de uma estudante norte-americana, de origem asiática, Kate M. Chong, que escreve sua 

história pessoal de letramento. Perante isso, faremos uma análise desse poema, observando 

algumas práticas que podem ser refletidas nas escolas. Vale salientar que faremos a análise 

somente de três estrofes do referido poema. 

 

O que é Letramento? 
“São notícias sobre o presidente, 

o tempo, os artistas da TV, 

e mesmo Mônica e Cebolinha 

nos jornais de domingo. 

É uma receita de biscoito, 

uma lista de compras, recados colados na 

geladeira, um bilhete de amor, 

telegramas de parabéns e cartas 

de velhos amigos. 

É viajar para países desconhecidos, 

sem deixar sua cama, 

é rir e chorar 

com personagens, heróis e grandes amigos”[...] 

 

Na primeira estrofe, podemos observar de imediato duas práticas pedagógicas 

magníficas para serem trabalhadas como forma de letramento. Está presente nessa estrofe o 

gênero textual notícia, em que podemos contemplar a leitura de notícias e lazer nos jornais, e 

interagir com a imprensa diária, fazer uso dela, selecionando o que desperta interesse, e logo 

depois vem o gênero história em quadrinhos como forma de divertimento e interação. 

Na segunda estrofe, estão presentes dois tipos de gêneros textuais: o gênero receita e 

carta, no qual podemos usar a leitura e escrita para se trabalhar instruções (a receita de biscoito), 

para apoio à memória (a lista daquilo que devo comprar), para a comunicação com quem está 

distante ou ausente (o recado, o bilhete, o telegrama). Na terceira estrofe, vemos o letramento 

a partir de histórias que nos levam à leitura de livros e também emocionar-se com as histórias 

lidas, fazendo dos personagens amigos. 

É importante ressaltar que aqui foram apresentadas somente algumas práticas, no 

entanto esclarecemos que há muitas outras maneiras didáticas de se trabalhar, como por 

exemplo, interpretações de textos que incentive ao aluno a expressar sua opinião; desenvolver 

também no aluno competências comunicativas, ou seja, a capacidade do usuário de empregar 

adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar como o letramento e a alfabetização 

atuam no meio escolar e qual a importância de cada um para formação do aluno. Com o nosso 

referencial teórico percebemos que essas abordagens têm significações que divergem na 

execução, mas que não podem e não devem estar separados, pois uma complementa a função 

da outra. 

Buscamos compreender esses conceitos e percebemos o quanto eles juntos contribuem 

para a escolarização do indivíduo desde o jardim até o nível superior, para que o sujeito mude 

seu estado ou condição social perante a sociedade atual. Em relação ao poema, o mesmo nos 

mostrou que letramento é muito mais que alfabetização, ele expressa muito bem os diferentes 

tipos de gêneros, leituras e escrita, com as diferentes funções que cada um desempenha na nossa 

vida. 

Concluímos certos de que a questão de saber ou aprender a ler e escrever implica no 

conceito da idealização de que a escrita traz consequências sociais, culturais, política e também 

na forma cognitiva, conforme o grupo social se encontre inserido. O alfabetizado é destinado 

para aquele que apena aprendeu a ler e a escrever, mas não é aquele que adquiriu o estado ou 

condição de quem apropriou da escrita e da leitura, incorporada pelas práticas sociais das quais 

estão correlacionadas, respaldando ainda que a alfabetização por si só não basta, sendo 

necessário um complemento que se distancie do mecanicismo e se aproxime de práticas sociais. 

Portanto, alfabetizar letrando é o caminho que pode formar nossos estudantes a aprenderem a 

ler e escrever, mas também a atuar de forma coerente na sociedade em que vive. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E ESTRATÉGIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISMO NA EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA HORIZONTE - CEARÁ 

 

Maria Auxiliadora de Oliveira Gurgel 

E.M.E.F. José Aldemir da Silva 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir acerca do papel do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e suas estratégias para com o aluno com transtorno do espectro autista na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental José Aldemir da Silva, fazendo considerações sobre a sala de recursos 

multifuncionais (SRM), com o serviço, pontuando o papel dos professores e o ambiente escolar. Nesse 

sentido, tratou-se dos princípios norteadores que embasam a SRM, o profissional que estar à frente do 

atendimento educacional especializado, trazendo como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

dentro de uma perspectiva inclusiva. O AEE é um serviço executado em ambiente com especializações 

singulares, organizado e planejado para uma clientela com diferenças únicas. Através das ferramentas 

direcionadas para o atendimento focado na estimulação do desenvolvimento, da autonomia e do 

acadêmico dos alunos com necessidades educativas especiais. Assim nesse artigo apresentaremos, um 

estudo de caso, estratégia de pesquisa que compreende método que abrange abordagem especifica de 

coleta e análise de dados. Este método é útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo e complexo e 

não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente sendo assim dentro pontuaremos o 

aluno com transtorno do espectro autista na SRM, com o AEE. Trazendo como pano de fundo sempre a 

família como parceira do estudo e no atendimento. Buscando conscientizar o professor do aluno incluso, 

do aluno TEA, para somar junto nas aprendizagens. Para a leitura de palavras, de frases e de textos 

trabalhamos, como referencias, as imagens e os objetos para a leitura e a contextualização. O 

atendimento em grupo e individual contribuíram para organizar o sujeito (aluno) na cognição e 

apresenta-lo ao pedagógico. Buscando elaborar questionamentos dos acertos e erros, no atendimento, 

analisamos, tirando e colocando pontos, para enriquecer o novo plano de ação. Alavancamos traçando 

metas com a família, parceria com a coordenação e com os professores. E assim através do diálogo 

manter e fortificar as trocas. Dentro desse processo organizar as estratégias e relacionar as ferramentas 

para a aplicação do estudo. 

 

Palavra-chave: Transtorno do Espectro do Autismo. Estratégias. Atendimento Educacional 

Especializado. Inclusão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta uma discussão sobre estudo de caso, trazendo referenciais 

teóricos para embasar a pesquisa, vivenciada na Escola Municipal de Ensino Fundamental José 

Aldemir da Silva, na sala de recursos multifuncionais com o serviço de AEE, a respeito do 

desenvolvimento das aprendizagens do aluno com autismo através das estratégias utilizadas no 

espaço. Trata-se da utilização de recursos que desenvolvam os aspectos cognitivos 

(funcionalidade/autonomia) e estratégias que estimulam a apreensão da leitura através de 

ferramentas direcionadas e organizadas para a aplicabilidade do serviço dentro da 
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especificidade do transtorno e suas generalidades. De um olhar sobre a atuação dos professores 

que atuam com esse alunado. Da formação do profissional da sala de recursos assim como dos 

professores da sala de aula. Trata-se de observações trazendo como base as leis que permeiam 

a educação inclusiva tendo como pano de fundo a família dos sujeitos em foco.  

A análise do conjunto de dados levantados através de diferentes fontes de informações 

indicou que o grande diferencial em relação ao desenvolvimento global dos alunos é a 

motivação que eles apresentam para desenvolverem (autonomia e independência) e o suporte 

pedagógico junto às oportunidades de experiências recebidas no ambiente escolar. A 

fundamentação teórica deste estudo terá acento nas teorias de estudiosos da área, amparo nas 

leis, e com revisão de literatura focalizando pesquisas realizadas acerca da educação especial e 

do transtorno do espectro autista, em estudo, no contexto social e escolar, e de pesquisas que 

discutem os usos e as funções sociais da inclusão. 

Os procedimentos metodológicos incluirão observações na EMEF José Aldemir da 

Silva, em foco a SRM. A entrevista com seus professores, ferramentas imprescindíveis para o 

somatório do estudo. Os primeiros procedimentos objetivando desvelar a inserção e a relação 

desses sujeitos com o universo da sala de atendimento e o último, que é a avaliação e a evolução 

dos mesmos quanto a este serviço. Os resultados desta pesquisa serão apresentados focalizando 

as experiências de atendimento e da autonomia e assim a independência desenvolvida pelos 

sujeitos, o ambiente escolar, destacando as oportunidades, o suporte pedagógico (professor e 

recursos) e a motivação para estar no AEE. Participam do estudo três alunos com diagnóstico 

do espectro do autismo, entre cinco e onze anos, quatro professores, sendo o da SRM (AEE) e 

três do ensino regular das séries iniciais. Os resultados apresentaram um rendimento satisfatório 

dos alunos autistas através da intervenção da professora de atendimento educacional 

especializado com estratégias e em parceria com os professores de sala de aula. A participação 

dos alunos com espectro autista nas relações sociais, na articulação da linguagem se 

caracterizou pelo interesse na manipulação das estratégias, na interação com seus pares em sala 

de aula, iniciativa dirigida à ação, resposta e entendimento. Assim, nesse sentido, constatamos 

que os alunos com o espectro autista se relacionam com pessoas interligadas ao seu espaço de 

estudo e acolhimento e aos objetos ali explorados e trabalhados com objetivos específicos. As 

mediações realizadas pelos professores nesse processo são pontos de relevância para a 

organização de estratégias que estimulem o desenvolvimento cognitivo e daí resulte no 

amadurecimento para a aquisição da leitura favorecendo ao processo de inclusão social, em 

todos os sentidos. 
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1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar como ocorre o atendimento educacional especializado (AEE) para 

estimulação da autonomia dos alunos com transtorno do espectro autismo da escola municipal 

de ensino fundamental José Aldemir da Silva. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Pontuar as estratégias (ferramentas e recursos) utilizados no serviço que estimulam o 

desenvolvimento cognitivo e pedagógico (leitura/escrita); 

 Analisar o perfil (formação) dos professores de atendimento educacional especializado 

(AEE) e da sala de aula; 

 Realizar análise das práticas dos professores. 

 

1.3 Percepção do Problema 

 

No que se refere à percepção do problema está teve como referência os muitos 

obstáculos que são pontuados impedindo o desenvolvimento global do aluno autista no 

ambiente escolar e familiar. A pergunta que nos impulsiona a linha de investigação desse estudo 

surge a partir de, como o serviço de AEE corrobora para a construção da aquisição da leitura e 

assim da autonomia e independência desse aluno, na escola municipal de ensino fundamental 

José Aldemir da Silva, no município de Horizonte, Ceará. 

 

1.4 Justificativa 

 

A justificativa deste trabalho é analisar o aluno com transtornos, em foco o autista, e 

assim através do estudo entender a sua complexidade. Certificar o atendimento educacional 

especializado (AEE), e a sala de recursos junto as estratégias utilizadas no serviço. Um dos 

motivos que nos impulsionaram a pesquisa é a necessidade de aplicar a teoria na nossa prática, 

nos apropriando do conceito que esse estudo trará da especificidade em estudo. Portanto buscar 

dados que nos certifique através do conceito (TEA), da formação (professores), dos recursos 

(ferramentas), das leis (amparo legal) da veracidade do tema, itens que nos levaram a trazê-lo 

para o estudo. 
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2 TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Transtorno do Espectro do Autismo – TEA 

 

O transtorno do espectro autista é uma condição que desafia médicos, 

psicólogos e demais profissionais da saúde mental infantil, pois o diagnóstico 

possui uma heterogeneidade de sintomas com possibilidades infinitas de 

características envolvendo prejuízos de linguagem, prejuízos sociais, 

acadêmicos, cognitivos e emocionais (GAYATO, 2018). 

 

Dentro da leitura de Gayato (2018) sabe-se atualmente que o autismo é um transtorno 

do comportamento que possui “janelas de oportunidade” para intervenção. Isso significa que, 

se esperarmos para agir, perderemos chances ímpares de promover a melhora da acriança e 

limitaremos a chance dela de obter sucesso na diminuição de muitos sintomas. Parafraseando a 

estudiosa, enquanto atuante com essa clientela, sabemos que o cuidado precoce, para o aluno 

com necessidades especiais, se faz preciso urgência em oportunizar ambientes estimuladores 

dos seus aspectos – cognitivos. A organização do sujeito, corpo/emoção aprimora o mesmo 

para as aprendizagens acadêmicas, focando sempre, a autonomia e o desenvolvimento 

funcional. 

Para complementar o conceito do transtorno trazemos a Revista Autismo (2019, p. 08) 

afirmando que não há só um, mas muitos subtipos do transtorno. Tão abrangente que se usa o 

termo “espectro”, pelos vários níveis de comprometimento – há desde pessoas com condições 

associadas (comorbidades), que levam uma vida comum. Algumas nem sabem que são autistas, 

pois jamais tiveram diagnóstico. Não é conhecida completamente a causa do autismo ainda, por 

ser um transtorno multifatorial. Porém, estudos recentes têm demonstrado que fatores genéticos 

são os mais importantes na determinação de suas causas (estimados entre 70% a 90% - e ligados 

a mais de mil genes), além de fatores ambientais, ainda controversos, poderem estar associados. 

 

2.1.1 Sinais e tratamento 

 

De acordo com a fonte acima (2019) alguns sinais já podem aparecer a partir de um ano 

e meio de idade, e mesmo antes em casos mais graves. Dentro da leitura colhemos que há uma 

grande importância em iniciar o tratamento o quanto antes, mesmo que seja apenas uma suspeita 

clínica, ainda sem um diagnóstico fechado -, pois quanto mais cedo começarem as intervenções, 

maiores serão as possibilidades de melhorar a qualidade de vida da pessoa. As áreas mais 

afetadas são: comunicação social e de interesses restritos e estereotipados. Alguns sintomas 
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como irritabilidade, agitação, auto agressividade, hiperatividade, impulsividade, desatenção, 

insônia e outros podem ser tratados com medicamentos, que devem ser prescritos por um 

médico.  

Trazendo ainda a Revista Autismo (2019) o tratamento psicológico com maior evidência 

de eficácia, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, é a terapia de intervenção 

comportamental. O tratamento para autismo é personalizado e interdisciplinar, além da 

psicologia, pacientes podem se beneficiar com fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

psicopedagógica, entre outros, conforme a necessidade de cada autista. 

 

3 COMPREENDENDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESEPCIALIZADO 

(AEE) 

 

A literatura traz que durante muito tempo a Educação Especial organizou seus serviços 

de forma substitutiva ao ensino comum, ou seja, atuou como um sistema paralelo de ensino. A 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (janeiro de 2008) 

reafirma o direito de todos os alunos à educação no ensino regular, recebendo quando 

necessário, o Atendimento Educacional Especializado. MEC-Formação de professores (2011). 

Parafraseando a fonte acima (2011) no final dos anos 80, apareceu o movimento de 

inclusão, trazendo em sua base o princípio de igualdade de oportunidades nos sistemas sociais, 

inserindo a instituição escolar. O movimento mundial trouxe como preceitos o direito de todos 

os alunos estarem frequentando a escola regular e a valorização da diversidade, de forma que 

as diferenças passem a ser parte do estatuto da instituição e que todas as formas de construção 

de aprendizagem sejam consideradas no espaço escolar. Em relação aos documentos legais, a 

Constituição Federal de 1988 assegura o princípio da igualdade, garantindo em seu Artigo 206, 

inciso I, que o “ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, define 

a Educação Especial da seguinte forma: 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidade, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem comum do ensino regular (BRASIL, 2008, 

p. 15). 
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Assim dentro do contexto, a educação especial tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na 

sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa 

e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e 

fora dela (BRASIL, 2008, p. 15). 

Assim, sendo oferecida de forma substitutiva, torna-se incompatível com o princípio de 

igualdade, porém sendo ofertada de forma complementar e ou/suplementar, não impede que o 

aluno frequente o ensino regular. Portanto, não deve haver sistemas paralelos de ensino 

especial, sendo destinado exclusivamente ao ensino de alunos com necessidades educacionais 

especiais. Outro ponto que merece destaque é a transversalidade da Educação Especial, pois 

perpassa os demais níveis. Atua tanto na Educação Básica (Educação Infantil, ensino 

Fundamental e Ensino Médio) quanto no Ensino Superior. 

 

3.1 Público Alvo - Atendimento Educacional Especializado 

 

Nas Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional 

Especializado na educação Básica, instituídas com base na: Constituição Federal de 1988; na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de janeiro de 

2008; no decreto Legislativo nº 186 de 07/2008 e no Decreto nº 6.571 de 18/09/2008, que dispõe 

sobre o AEE, consta o seguinte acerca do público-alvo desse atendimento: 

1. Alunos com Deficiências: “aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 

as demais pessoas” (BRASIL, 2008, p. 02). Alunos com deficiência mental, deficiência física, 

surdez, deficiência auditiva, cegueira, baixa visão, surdocegueira ou deficiência múltipla. 

2. Alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento: “aqueles que apresentam 

um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações 

sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com 

autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicose) e transtornos invasivos em outra especificação” (BRASIL, 2008, p. 02). 

3. Alunos com altas habilidades/superdotação: “aqueles que apresentam um potencial 

elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
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combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, artes e criatividade” (BRASIL, 

2011. p. 02). 

 

4 ESTRATÉGIAS PARA O ALUNO COM O ESPECTRO AUTISTA 

 

Com base nos pressupostos teóricos apresentados no estudo, passaremos nesse ponto, 

as atividades pedagógicas, pontuadas pelas estratégias desenvolvidas no AEE da EMEF José 

Aldemir da Silva. Sugestões baseadas dentro da pesquisa vivenciada pela professora da sala de 

recursos multifuncionais da EMEF José Aldemir da Silva. 

 

4.1 Trabalhando as Estereotipias 

 

Um primeiro ponto que a professora pontuou com os alunos autistas diz respeito às 

estereotipias. O professor precisa estar atendo às manifestações estereotipadas desses alunos, 

procurando dar significado a elas. Exemplificando: na sala de aula, a professora repassa o 

conteúdo no quadro e os alunos copiavam enquanto o aluno autista, levanta-se, vai até o quadro 

e bate o apagador insistentemente no quadro. A professora olha para o aluno e diz: “Quer apagar 

o quadro? Não dá para apagar ainda, agora é hora de copiar”. Ouvindo isso o aluno volta para 

a sua cadeira. Esse bater no quadro poderia ter sido uma estereotipia típica do autismo, no 

entanto a professora deu um significado àquele ato e isso fez toda a diferença, pois, ao invés de 

permanecer batendo o pagador, o aluno voltou para a sua carteira. 

 

4.2 Trabalhando com Pec’s 

 

Um dos recursos mais utilizados pela professora de AEE que estimularam a linguagem, 

as letras, a escrita (preensão e apreensão) e a leitura foram o Pec’s -Sistema de comunicação 

por trocas de Figuras. O Transtorno do Espectro Autistas (TEA), segundo a Revista Autismo 

(2019) abarca um amplo universo de alunos com um quadro de déficit, em maior ou menor 

grau, nas áreas de interação social, comportamento e comunicação. O Pec’s é uma comunicação 

aumentativa e alternativa. A professora de AEE elaborou pastas para o aluno autista não verbal. 

Os outros dois são verbais. A pasta elaborada fica com o aluno. No ambiente familiar e escolar. 

O elemento mais importante é a identificação de um poderoso conjunto de reforçadores. As 

professoras e a família devem identificar itens e atividades que o autista goste ao longo do dia. 
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Oportunidades de comunicação devem ser planejadas e monitoradas cuidadosamente para que 

o acesso aos reforçadores identificados seja limitado. 

As figuras deverão ser feitas antes do primeiro atendimento. Se recomenda, segundo a 

fonte acima (2018), que seja identificado um conjunto de figuras, fácil para reproduzir e manter. 

O aluno poderá pedir vários itens diferentes durante uma atividade. Cada vez que o reforçador 

muda, a figura correspondente é colocada diretamente na frente dos alunos. Durante as fases 

iniciais, a figura funciona como um ticket que o aluno deve trocar com um parceiro de 

comunicação. Nas fases mais avançadas, os alunos aprendem a discriminar formas, frases, usar 

modificadores/atributos, responder e fazer comentários. 

 

4.3 Trabalhando com adaptações e Adequações Curriculares com Significações 

 

Segundo (MEC/Seesp/SEB,1998) o conceito de adaptações curriculares é considerado 

como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar 

a ação educativa escolar ás maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, levando em conta 

que o processo de ensino-aprendizagem pressupõem atender à diversificação de necessidade 

dos alunos na escola. 

As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar frente 

às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõe que se realize a adaptação do currículo 

regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com 

necessidades especiais, focando em especial o TEA. Não um novo currículo, mas um currículo 

dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. 

Nessas circunstâncias, às adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as 

ações docentes fundamentadas em critérios que definem: o que o aluno deve aprender, como e 

quando aprender, que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de 

aprendizagem como e quando avaliar o aluno. MEC/Seesp/SEB,1998. 

Um currículo adaptado para crianças com autismo relaciona princípios, 

operacionalizações, teorias e prática, planejamento e ação, sendo que essas noções de 

planejamento e de concepção curricular estão intimamente ligadas à viabilização de sua 

concretização (segundo MONJÓN,1995). 

 

5 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA X INCLUSÃO 
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Sawaia (1999) afirma que a ideia de inclusão está intrinsecamente ligada à exclusão, 

que ambas fazem parte de um mesmo conceito-processo e estes conceitos só podem ser 

compreendidos em relação dialética, não constituindo assim categorias completamente 

separadas entre si. Ou seja, sabemos que ninguém está incluído por completo como também 

ninguém está totalmente excluído. “A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é 

condição da ordem social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão” (SAWAIA 

1999, p. 8).  

Trazer uma criança com o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista para o 

ambiente escolar não é algo fácil a se realizar. As características singulares desse sujeito não 

condizem com o padrão clássico/formal de um número bem expressivo das instituições no 

nosso país. Trazendo para a realidade da escola em estudo, pontuando o município ao qual faz 

parte, já se torna “normal” vislumbrar crianças com necessidades especiais e nos últimos anos, 

crianças autistas em um número maior nas salas de aulas das instituições. 

 

5.1 Intervenção precoce e desafio do autismo infantil 

 

Hoje a intervenção precoce é encarada como um conjunto de serviços e apoios, que 

podem ser prestados em diferentes contextos, e que se desenvolvem com base numa relação de 

parceria com a família, com o objetivo de promover o desenvolvimento das crianças, em idades 

precoces, com deficiências ou incapacidade, atraso de desenvolvimento ou em risco grave de 

atraso de desenvolvimento, e de melhorar a sua qualidade de vida, assim como a das suas 

famílias (TEGETHOF, 2007).  

De acordo com a fonte (2007) em função das suas características autìsticas, a criança 

não se aproveita de todas as interações naturais e das estimulações que se apresentam no seu 

ambiente familiar. Requer uma intervenção sócio/clínica/educativa com seguintes 

características que abaixo apresentamos em quadro especificando: 

 

Precocidade por causa da importante plasticidade do cérebro da criança que traz 

expectativas acerca da limitação dos transtornos, e de acesso a certas 

aprendizagens sociais e cognitivas. 

Intensidade 

 

intensidade formal: a “lei dos exercícios”: passar por vários e múltiplos 

exercícios para que a criança possa integrar comportamentos e 

conhecimentos. 

Intensidade informal ou ensino “incidente “: trabalhar a partir de uma demanda de jogo, atividade 

ou objeto da criança e, aos poucos, engajá-la numa relação que exige dela 

respostas apropriadas às propostas ou estimulações. O objetivo é agir sobre 

comportamentos mais amplos, que têm efeitos “colaterais “sobre o 
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desenvolvimento; Teoria das “rotinas “: a partir de uma rotina (pegar o 

ônibus para ir à escola) diminuir gradativamente as ajudas. 

Implicação dos pais Dimensão essencial, pois, são o suporte principal e as referências essenciais 

da criança com autismo. Proporciona uma experiência de integração bem-

sucedida em um meio privilegiado, delimitado e assegurador 

Vários ambientes 

educativos 

proporcionar à criança várias oportunidades de encontros e desafios fora da 

família; favorecer uma certa forma de plasticidade relacional e em relação 

aos momentos de transição. Necessária articulação das intervenções em vista 

de estabelecer uma coerência, essencial para a criança autista; 

Vital/plano/individual para levar em conta as especificidades ligadas ao desenvolvimento de cada 

criança e do seu ambiente familiar. Para não ser inadequadamente “intrusivo 

“no modo de lidar com os outros, de uma criança para a qual o 

relacionamento com os outros sempre é fonte de problemas e angústias.  

Tomada em conta 

conjunta dos aspectos 

medicais e educativos-

desenvolvimento. 

Por causa de coerência no desenrolamento das estratégias médico-educativas 

ao longo prazo. Para medir os progressos e proporcionar os reajustes 

necessários; 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora 

 

5.2 Inclusão Escolar 

 

Mantoan (2009) ao mencionar a escola inclusiva diz que em primeiro lugar, 

um bom projeto pedagógico, começa pela reflexão. Diferentemente do que 

muitos possam pensar, inclusão é mais do que ter rampas e banheiros 

adaptados. A equipe da escola inclusiva deve discutir o motivo de tanta 

repetência e indisciplina, do professor não darem conta do recado e de os pais 

não participarem. Um bom projeto valoriza a cultura, a história e as 

experiências anteriores da turma. As práticas pedagógicas também precisam 

ser revistas. A estudiosa pontua um item muito importante nessa pesquisa, 

como as atividades são selecionadas e planejadas para que todos aprendam. 

 

Atualmente, segundo a estudiosa (2009), muitas escolas diversificam o programa, mas 

esperam que no final das contas todos tenham os mesmos resultados. Os alunos precisam de 

liberdade para aprender do seu modo, de acordo com as suas condições. E isso vale para os 

alunos com deficiência ou não. Acerca da situação da inclusão no Brasil atualmente, Mantoan 

(2009) diz que a caminhada estar devagar. O maior problema é que as redes de ensino e as 

escolas não cumprem a lei. Existem três condições básicas para que o processo de inclusão 

escolar de alunos com autismo seja bem-sucedido: 

• Fazer um estudo de caso da criança, conhecer e estudar as características de pessoas com TEA 

e da própria criança em situação de inclusão. 

• Definir a forma de atendimento educacional que deve ser feita com o aluno. 

• Desenvolver estratégias adequadas de atuação pedagógica em sala de aula, correspondendo 

às necessidades educacionais especiais de alunos com autismo, as quais devem ser avaliadas 

sistemicamente. 
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA X ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Este ponto do estudo traz informações pertinentes a pesquisa, acerca dos sujeitos 

participantes, dos ambientes em observação, dos teóricos que embasaram o processo, buscando 

dentro da análise respostas ao contexto do artigo. 

 

6.1 O perfil do professor de AEE da EMEF José Aldemir da Silva 

 

A professora da SRM com o serviço de AEE, estar à frente dessa SRM, na EMEF José 

Aldemir da Silva, há três anos. Concursada, foi lotada nessa instituição e desde então trabalha 

na Educação Especial. Pedagoga, com especializações em AEE, Educação Inclusiva, formação 

em Libras, Braille, orientação e mobilidade. Arte Educadora e Psicopedagoga. A professora se 

adequa dentro do que foi colocado, em relação a formação, para estar na SRM. Muito 

determinada e entusiasmada pela “sua” sala. A professora tem em sua escala um número bem 

expressivo de alunos em atendimento. Há uma heterogeneidade nas deficiências. Desde 

deficiências intelectuais (em número maior), passando por algumas síndromes (algumas não 

conhecidas), Transtornos do Espectro Autista.  

A professora procura exercer seu papel junto as inclusões, junto aos alunos com 

necessidades educativas especiais. Os professores, com poucas exceções, aceitam a parceria. A 

coordenação, fundamental II, quando procurada atende, dentro das suas possibilidades, as 

necessidades da professora. Atualmente a escola conta com seis estagiários que dão apoio aos 

meninos inclusos (paralisia cerebral, autistas, deficiente intelectual) e mantém uma ponte 

necessária com a professora do AEE. Em relação ao ambiente da sala, o espaço é satisfatório, 

as tecnologias se restringem a um computador de mesa, um not book, um tablet. Sala 

refrigerada. Grupo gestor bem inserido no contexto da sala, dentro das possibilidades. Dentro 

dessa realidade a professora trabalha e obtém bons resultados. As apreensões acontecem. As 

dificuldades são trabalhadas, as parcerias conquistadas cooperam para um satisfatório índice de 

aceitação pela comunidade escolar. As famílias são presentes, os alunos apresentam uma boa 

frequência. 

 

6.2 Análise das práticas dos Professores da EMEF José Aldemir da Silva para com o 

Atendimento Educacional Especializado. 
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A despeito da diversidade de histórias pessoais e profissionais, dos diferentes contextos 

em que atuava, o desejo de compartilhar um saber sobre sua prática, na área da educação 

especial, focando o AEE e o aluno com autismo, parece ter movido os professores a aderirem 

à pesquisa. Seja por estarem iniciando na área, e precisarem de algum apoio para enfrentar os 

“percalços de se trabalhar com alunos com deficiência”. Os desafios da docência junto a alunos 

deficientes, de um professor ou justamente por estarem nela há muitos anos, como no caso de 

outros, mas que nunca tiverem essa atenção para com os deficientes que “passam”’ por suas 

salas, buscando talvez compreender o sentido de sua própria trajetória na educação, ou ainda 

por estarem vivendo um momento de mudança na trajetória profissional, o que se revelou tanto 

no decorrer do trabalho de observação nas escolas quanto nos encontros com os quatros 

professores, que aconteceram após o período de observação foi uma busca dos sujeitos pela 

palavra do outro.  

Nesses encontros a pesquisadora se constituiu no outro. Segundo Amorim (2004) o 

“estrangeiro” que vem em busca da palavra dos sujeitos, mas que também oferece sua contra 

palavra. Do mesmo modo, cada um dos sujeitos participantes foi outro que, de seu lugar, 

ofereceu sua palavra, seu excedente de visão sobre a experiência alheia, embora pesquisador e 

sujeitos ocupem lugares distintos no processo de construção de conhecimentos que é a pesquisa. 

O objetivo do pesquisador é conhecer a experiência do outro em seus próprios termos. 

Entretanto, a partir do momento que se estabelece uma relação entre ele e os sujeitos, essa 

relação passa a ser parte integrante das experiências vividas por ambos. 

Ao todo foram realizados quatros encontros com os quatros professores na escola José 

Aldemir da Silva, onde todos os quatro que participaram da pesquisa trabalhavam. Os encontros 

se deram numa sala equipada com vídeo, disponibilizada pela direção da escola. O local foi 

escolhido por razões de ordem prática: Dentro da escola ambiente de trabalho dos sujeitos da 

pesquisa. Para que todos os professores pudessem estar presentes às reuniões, foi elaborado, 

pautas com teor voltado ao tema do artigo. Os encontros com o grupo de professores foram 

momentos de trocas intensas entre os docentes e entre esses e a pesquisadora. O objetivo desses 

encontros era o de provocar situações em que os professores pudessem se pronunciar sobre sua 

prática profissional, partilhando suas reflexões entre seus pares. Enquanto pesquisadora 

tivemos acesso a alguns momentos da experiência vivida pelos sujeitos e é sobre esses 

momentos que construímos nossas interpretações. Considerando o objetivo inicial do estudo – 

Atendimento Educacional Especializado e Estratégias para o desenvolvimento do aluno com 

autismo – é necessário considerar que a interação com a pesquisadora e entre os professores 

participantes do grupo revelou-se para nós um espaço de construção de saberes. 
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Freitas (2003) afirma que em uma pesquisa com abordagem sócio histórica, a situação 

de campo é “uma esfera social de circulação de discursos e os textos que dela emergem 

(constituem-se) como um lugar específico de produção do conhecimento que se estrutura em 

torno do eixo da alteridade” (FREITAS, 2003, p. 32). 

Ao discutirem a sua prática cotidiana, partilhando suas impressões conosco e entre 

pares, os professores viveram um processo de ressignificação dessa prática, produzindo novos 

sentidos para a condição de ser professor com inclusão. Perceber-se pelo olhar do outro, 

encontrar na palavra alheia novos significados para as próprias experiências, lutar com e contra 

a palavra do outro para fazer ouvir sua própria palavra, oferecer a contra palavra a palavra 

ouvida. Tais movimentos realizaram, no âmbito desse estudo, a tríade que Bakhtin define como 

sendo o eu para mim; o eu para o outro; o outro para mim. Foi essa tríade que permitiu que a 

tensão entre diferentes ângulos de visão construísse percepções sobre o que sabem àqueles que 

fazem a educação inclusiva no espaço de uma escola pública municipal de Horizonte, no Ceará, 

sobre o que é ser profissional nesse contexto. 

Nas respostas, sobressaiu a ideia que se tem de ser esse um serviço diferençado, pois 

assim se posicionou o professor “[...] oferecer um ensino diferenciado, com recursos 

pedagógicos adequados as necessidades educacionais a cada aluno atendido.” (PROFESSORA 

A, EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA). 

Outra professora pontuou como metodologia e técnicas, voltadas ao aluno, entendendo 

que “a SRM utiliza metodologia diferenciada, respeitando as condições específicas do aluno.” 

(PROFESSORA B, EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA). 

Para o professor C, esse é um serviço especializado para atendimento das necessidades 

educativas especiais e apoio aos deficientes que frequentarem as turmas comuns em outro 

período, “É atender alunos com necessidades especiais, que frequentam as classes comuns da 

rede regular de ensino.” (PROFESSOR C, EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA). 

“Este serviço pedagógico deve ser conduzido pelo professor especializado ou 

capacitado.” (PROFESSORA B, EMEF MARIA REGIANA DA SILVA). 

“Serviço especializado, dentro da escola de ensino regular, atuando para atender alunos 

com necessidades educativas especiais em horário diferente daquele em que frequentam a classe 

comum.” (PROFESSOR C, EMEF MARIA REGIANA DA SILVA). 

Ainda se identifica uma cultura na escola que vincula as SRM com a reprodução do 

trabalho da classe comum, principalmente na questão da fixação dos conteúdos didáticos e 

como ajuda à aquisição do conhecimento formal, pois entendem que esses serviços existem 

para: “[...] oferecer condições para a efetivação dos conhecimentos provenientes os conteúdos 
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programáticos da série em que o aluno encontra-se. Atender as necessidades especiais do 

aluno.” (PROFESSORA AEE, EMEF MARIA REGIANA DA SILVA). 

 

6.2.1 Pontos Positivos e a contribuição das Salas de Recursos Multifuncionais, na opinião dos 

professores 

 

Há entre os professores aqueles que reconhecem nas SRMs contribuições e pontos 

positivos, como os que destacamos a seguir: “[...] oferecer condições para efetivação dos 

conhecimentos provenientes dos conteúdos da série em que o aluno se encontra, [...].” 

(PROFESSORA A EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA). 

“Ajuda no processo de avaliação e contribui para bons resultados escolares.” 

(PROFESSORA, C EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA). 

“Para a escola em si são indiferentes, mais para as famílias e professores que trabalham 

com eles é importante.” (PROFESSOR AEE, EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA). Em suma, 

foram apresentados posicionamentos que reconhecem a importância das salas de recursos, “[...] 

significativo desenvolvimento dos alunos na sua vida acadêmica.” (PROFESSORA AEE 

EMEF JOSÉ ALDEMIR DA SILVA). 

No pensamento dos professores, as SRMs são espaço de contribuição, “[...] ajudar aos 

professores do ensino comum, que tenham alunos que necessitam do apoio da SRM [...].” 

(PROFESSORA B EMEF JOSÉ ALDEMIR SILVA). 

“[...] contribui para compensação das necessidades e limitações de alunos com 

necessidades especiais.” (PROFESSORA C EMEF MARIA REGIANA DA SILVA). 

“Acompanhamento e apoio dos alunos incluídos, elo para a inclusão.” (PROFESSORA, 

AEE, EMEF JOSÉ ALDEMIR SILVA). “[...] aprendizagem. Inclusão social [...] necessária em 

cada unidade escolar.” De atendimento às individualidades, às necessidades; ao 

desenvolvimento das potencialidades, ressaltando “[...] metodologias diferenciadas e 

mediatizadas, partindo de situações de contexto visando à aprendizagem e melhor desempenho 

do aluno no ensino 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste artigo sobre o atendimento educacional especializado e as estratégias para 

com alunos autistas na escola José Aldemir da Silva, em Horizonte, Ceará, trazemos pontos 

questionáveis e validados durante o estudo. Após revisão teórica realizada sobre a educação 
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especial e sobre a inclusão, as características e as peculiaridades do autismo foco do estudo de 

caso e a SRM com o AEE foi possível ampliar e esclarecer algumas visões sobre o objetivo do 

trabalho. 

Refletir sobre as formas de ensino que podem ser utilizadas com alunos autismo, teoria 

e prática. Concluir se a inclusão realmente faz ou não sentido para o sujeito. Incluir o aluno 

com necessidades especiais em uma escola, ou em atendimento especializado, favorece ou não 

o seu desenvolvimento, foram alguns dos questionamentos que fizemos a partir do momento 

em que passamos a interagir com esses alunos. Depois de ter vivenciado diversas situações, ter 

pesquisado e refletido, chegamos a concluir que atualmente estar em uma escola regular, é 

apropriado para o crescimento do aluno autista, enquanto sujeito participante de um contexto 

social. Focando as estratégias utilizadas na sala de recursos através do atendimento 

especializado, em alunos autistas, das séries iniciais do ensino fundamental, da Instituição em 

estudo, se consegue contextualizar, com ajuda especifica e com recursos apropriados, com os 

seus pares. Portanto, fazer a inclusão social na escola e buscar essa inteiração fora dos murros 

escolares é o começo da real inclusão, pois ela se faz preciso e pode acontecer em outros lugares 

também. Assim é importante certificar que somos a favor da proposta da educação inclusiva, 

por isso achamos que ela deva ser pensada e analisada diante de cada caso específico. 

Através do que apreendemos, lemos e comparamos, teoria e prática, concluímos que o 

aluno autista, precisa e deva estar em atendimento educacional especializado em sala de 

recursos multifuncionais e assim sendo incluso em sala de aula regular com suporte apropriado 

para ser estimulado e assim vivenciar o conteúdo da seriação. A pesquisa nos apontou que o 

serviço de AEE é o espaço que propicia essa desenvoltura. Esse espaço, com o profissional 

preparado a frente, estimula o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e em decorrência 

pedagógica, através das ferramentas apropriadas e da parceria com o professor de sala de aula, 

da gestão e de toda comunidade escolar. A família é a principal parceira nas propostas com os 

alunos autistas. No momento em que aceitaram e confiaram na escola, nos profissionais que 

trabalham com os seus filhos, tornou-se mais fácil pensar e aplicar atividades.  

Para completar o presente estudo, considerando as contribuições adquiridas, 

acreditamos que foi realizada uma considerável visão sobre os autistas em foco dentro da 

instituição pontuada. Os dados aqui expostos fornecem subsídios para propostas de novas 

pesquisas na área que devem avançar do plano descritivo para o prático. Uma vez identificados 

na pesquisa aqui relatados aspectos e condições que influenciam a comunicação e padrões de 

colaboração entre a família, escola e a SRM (AEE) atenta-se para a necessidade de estudos que 

deem continuidade a essa temática, abordando evidências de práticas bem-sucedidas que 
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intervenham positivamente no processo de inclusão escolar e no melhoramento da colaboração 

família-escola-SRM (AEE). 
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RESUMO 

 
O presente trabalho destaca a importância dos multiletramentos como proposta pedagógica ao ensino de 

Língua Portuguesa para a efetiva formação dos discentes, descartando assim, uma educação tradicional 

que insiste em trabalhar os conteúdos de forma descontextualizada, ao desconsiderar os conhecimentos 

prévios dos alunos, sua cultura e seus valores. O objetivo da pesquisa foi compreender como se dá o 

processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva dos multiletramentos, considerando que a atividade 

sobre o gênero conto, encontrada no Livro Didático Português e Linguagens de Cereja e Magalhães 

(2015), do 7º ano, está atrelada a uma metodologia estruturalista, despreocupada com o contexto de 

produção e com a formação social do aluno. Para fundamentar o trabalho, nos embasamos em Kleiman 

(1995, 2007, 2008, 2013), Rojo (2009) Rojo e Moura (2012), Soares (2008), Tfouni (1995), que 

defendem a importância do diálogo que deve haver entre a escola e as práticas sociais dos discentes, 

com vistas a formá-los a fazer uso da língua em seus diferentes contextos sociais. Quanto à metodologia, 

trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica de cunho qualitativo que tem como resultado uma 

análise crítica de uma atividade apresentada no livro didático. Como resultado da pesquisa pudemos 

constatar que a atividade traz apenas trechos fragmentados, o que impede o aluno ter uma compreensão 

mais ampla do tema abordado. Além disso, não considera seus conhecimentos prévios; a oralidade; a 

análise linguística e a produção textual. Nesse contexto, constatamos a falta de uma metodologia 

inovadora que considere esses fatores relevantes no ensino aprendizagem com a finalidade de estimular 

o protagonismo do aluno, considerando a cultura em que este está envolvido, como preconiza os 

multiletramentos. 

 

Palavras-chave: Multiletramentos. Gênero Textual Conto. Livro Didático. Ensino-aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa é um recorte do trabalho de conclusão de curso (TCC) e destaca a 

importância dos multiletramentos como proposta pedagógica ao ensino de Língua Portuguesa 

para a efetiva formação dos discentes.  

No panorama atual, a leitura e escrita têm sido um fator preocupante nas escolas, posto 

que cada vez mais, percebemos as dificuldades que o aluno tem de ler além do que está escrito 

no texto. Perante esta situação, vale ressaltar que a escolha desta temática surgiu a partir das 

aulas de Estágio Supervisionado III, em que tivemos a oportunidade de observar, em sala de 

aula, jovens que sabem decodificar e são considerados alfabetizados, no entanto encontram-se 
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com um grau de letramento muito baixo, pois, não conseguem interpretar textos e fazer 

inferências além do que está escrito, ou seja, são analfabetos funcionais. 

Nessa perspectiva, nos parece importante apresentar metodologias inovadoras que 

contribuam para um ensino–aprendizagem motivador e atrativo e, que por sua vez seja 

significativo para o discente. O modelo escolhido foram os multiletramentos por envolver os 

alunos em práticas situadas na sua cultura, estabelecendo assim um diálogo entre os conteúdos 

escolares e suas realidades sociais, mas também, por utilizar as tecnologias e mídias digitais, 

instrumentos conhecidos e usados por eles. 

Para Tfouni (1995), letramento é um processo de natureza sócio histórica, e não um 

produto individual. Por isso, a escola deve priorizar e realizar estratégias de ensino, como 

também práticas de letramentos, visando buscar os conhecimentos prévios dos alunos tornando 

o um participante real na situação comunicativa. 

A partir desse pressuposto, a linguagem deve suscitar, em professores e alunos, 

intervenções pedagógicas específicas, para assim, constituir significados individuais em 

qualquer leitor. Nessa perspectiva, o fazer pedagógico consiste em orientar os alunos, num 

contexto sociocultural, capacitando-os e dando-lhes autonomia no uso intenso e diversificado 

da linguagem e da escrita nas diversas práticas sociais, para que se tornem leitores e produtores 

de textos proficientes e atuantes na sociedade em que vivem. Portanto, este trabalho justifica-

se em querer contribuir com o trabalho do professor, em sala de aula na perspectiva dos 

multiletramentos. 

Nessa ótica, este trabalho tem como objetivo geral compreender como se dá o processo 

de ensino aprendizagem, na perspectiva dos multiletramentos, considerando as dificuldades de 

leitura compreensiva dos alunos. Partindo desse pressuposto os objetivos específicos são: 

desenvolver um aparato teórico sobre conceitos e prática de letramento; destacar a importância 

do trabalho com a leitura e escrita na perspectiva dos multiletramentos e mostrar a função do 

livro didático (LD), assim como a necessidade de atividades metodológicas complementares 

para um melhor ensino aprendizagem.  

Para fundamentar o trabalho, nos embasamos em Kleiman (1995, 2007, 2008, 2013), 

Rojo (2009) Rojo e Moura (2012), Soares (2008), Tfouni (1995), que defendem a importância 

do diálogo que deve haver entre a escola e as práticas sociais dos discentes, com vistas a formá-

los a fazer uso da língua em seus diferentes contextos sociais. Enquanto à metodologia, trata-

se de uma pesquisa bibliográfica, tendo em vista que este trabalho foi elaborado a partir de 

material já publicado, a exemplo de: livros, revistas, publicações em periódicos, artigos 

científicos, etc. Ao mesmo tempo, é de natureza qualitativa, pois não requer o uso de métodos 
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e técnicas estatísticas, pois nessa abordagem o pesquisador analisa seus dados indutivamente, 

mantendo contado direto com o ambiente e seu objeto de estudo sem interferir ou manipular 

intencionalmente os dados (PRODANOV; FREITAS, 2013). Além disso, é considerada uma 

pesquisa exploratória, por possuir planejamento flexível, permitindo assim, o estudo do tema 

sob diversos ângulos e aspectos. Como resultado da pesquisa, realizamos uma reflexão crítica 

sobre um capítulo do Livro Didático de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 

ao tratar do gênero conto. 

O trabalho consta de três tópicos. O primeiro é a introdução, composta pela apresentação 

do tema, problemática, objetivos, fundamentação teórica e metodologia da pesquisa; o segundo 

se refere aos conceitos de multiletramentos e suas implicações para o processo de ensino-

aprendizagem de leitura e escrita, no contexto escolar; e o terceiro, trata-se de uma reflexão 

crítica sobre a abordagem do conto, no capítulo três do LD: Português Linguagens – 7º ano 

(PL-7), de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. 

 

2 AS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA PERSPECTIVA DOS 

MULTILETRAMENTOS 

 

Não há como negar que, a capacidade de ler, escrever e compreender textos é uma 

necessidade presente para a integração e manutenção das relações sociais e assim possibilitar 

as transformações de convivências saudáveis no mundo moderno. Portanto, não basta que os 

alunos apenas decodifiquem as palavras e textos, mas que assimilem com o que está a sua volta, 

fazendo inferências ao utilizar os seus conhecimentos de mundo através das práticas sociais em 

que estão inseridos. 

Kleiman (2007) afirma que no contexto do ensino da Língua Portuguesa, a escola é 

agência de letramento por excelência, e nela devem ser criados momentos e experiências de 

participação nas práticas sociais letradas ao trazer os múltiplos letramentos, que consiste na 

grande variedade de práticas letradas, sejam elas reconhecidas ou não pela sociedade. De acordo 

com Kleiman (2008, p. 495) “Os Estudos do Letramento defendem uma concepção pluralista e 

multicultural das práticas de uso da língua escrita”. Portanto, cabe à escola assumir o 

compromisso do uso dessa prática como um objetivo de ensino no seu cotidiano pedagógico. 

Na concepção de Rojo (2009), as práticas de letramento que exercemos, nos diferentes 

contextos de nossas vidas, vão constituindo nosso nível de alfabetismo ou de desenvolvimento 

de leitura, dentre elas as práticas escolares, pois é possível não ser escolarizado e analfabeto e 

participar das práticas de letramentos. Desse modo, é um sujeito letrado aquele que, 
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independentemente do grau de escolaridade que possui, é capaz de atuar na sociedade em que 

vive. 

Para Soares (2008, p. 21), “alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever”, isto 

é, a alfabetização está voltada para os processos de codificação e decodificação da língua. 

Enquanto que o letramento se refere à condição de alguém que sabe fazer uso da língua nas 

práticas cotidianas.  

Na opinião de Lorenzi e Pádua (2012), o conceito de letramento abre horizonte para 

compreender os contextos sociais e sua relação com as práticas escolares, possibilitando 

investigar a relação entre práticas escolares e não escolares e o aprendizado da leitura e da 

escrita. Certamente, além de medir habilidades e competências de letramento, o processo de 

escolarização deve considerar os contextos e democratizar o acesso às práticas de letramento 

como um direito social do aluno. 

No pensamento de Kleiman, Cenieceros e Tinoco (2013), a escola deve assumir o 

letramento como um propósito de ensino no contexto dos ciclos escolares, isso significa adotar 

uma concepção social da escrita, em que o conteúdo deixa de ser o estruturante do currículo 

para dar lugar às práticas sociais, dentro das quais buscarão os textos realmente significativos 

para o aluno, sua comunidade e suas vivências locais. Refletindo sobre o exposto, os autores 

defendem que as aprendizagens dos conteúdos escolares devem se pautar nas vivências dos 

alunos e não apenas se justificar na aprendizagem do conteúdo pelo conteúdo e sim como uma 

forma de ajudar o aluno a compreender e viver no mundo no qual está inserido. 

Segundo Rojo e Moura (2012) um ensino pautado nos multiletramentos, envolve ou não 

o uso das novas tecnologias, mas deve partir sempre da cultura popular, de massa ou local dos 

alunos para ampliar cada vez mais o repertório cultural em que abordará as diversas culturas e 

linguagens na escola. De acordo com os autores, o termo multiletramentos foi criado em 1996, 

através de um congresso realizado pelo Grupo de Nova Londres (GNL), que tinha seu manifesto 

nomeado A Pedagogy of Multiliteracies – Designing social Futures que em português quer 

dizer “Uma pedagogia dos multiletramentos - desenhando futuros sociais” (ROJO; MOURA, 

2012, p. 11-12). Com esse grupo surgiu a necessidade da escola trazer os diversos letramentos 

que emergiam na sociedade contemporânea, a fim de incluir a grande variedade cultural.  

Sobre o mesmo ponto de vista, a estudiosa aponta os letramentos como a multiplicidade 

e diversidade das práticas letradas, diferenciando o conceito de multiletramentos por ser 

multicultural e semiótico na constituição de textos contemporâneos, em que se informam e se 

comunicam em sociedade.  
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No contexto atual, é necessário o envolvimento de letramentos críticos, pessoas 

autônomas, capazes de buscar e de aprender a tornarem-se cidadãos atuantes nas diversas 

esferas sociais. Portanto, a escola pode atuar discutindo os valores para uma recepção crítica 

dos produtos locais e globais. Essas considerações se ancoram no pensamento dos autores 

quando apontam as características dos multiletramentos: 

 

[...] são interativos; mais que isso; colaborativos; [...] transgridam as relações 

de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedade (das máquinas, 

das ferramentas, das ideias, dos textos [verbais ou não]); [...] são híbridos, 

fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e culturas) (ROJO; 

MOURA, 2012, p. 23). 

 

Na figura 1, proposto pelo GNL, mostra princípios sobre a pedagogia dos 

multiletramentos, voltada para que os alunos se transformem em produtores de sentido. Para 

isso é necessário que estes sejam analistas críticos capazes de transformarem os discursos e 

significações, tanto na recepção como na produção de textos:  

 

Figura 1: Mapa dos multiletramentos 

Fonte: DECS e UniSA (2006 apud ROJO; MOURA, 2012, p. 29). 
 

Outro aspecto abordado pelo GNL nos multiletramentos são alguns movimentos 

pedagógicos para que esse ensino-aprendizagem possa ser efetivado, são eles: prática situada; 

instrução aberta; multiletramentos na escola; enquadramento crítico; prática transformada. O 

que segundo Rojo e Moura (2012, p. 30) essa proposta se dá:  
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[...] a partir de um enquadramento dos letramentos críticos que buscam 

interpretar os contextos sociais e culturais de circulação e produção desses 

designs e enunciados. Tudo isso visando, como instância última, à produção 

de uma prática transformada, seja de recepção ou de produção/distribuição 

(redesign). 
 

Em suma, destaca o trabalho com metodologias capazes de inserir o aluno no contexto 

de suas práticas sociais, despertando-o para atuar, criticamente, diante das situações de recepção 

e produção de sentidos. Para isso, o uso dos multiletramentos é um desafio a ser alcançado pela 

escola, uma vez que, esses já estão presentes na vida do aluno e, portanto, devem fazer parte do 

contexto escolar.  

No tópico que segue, apresentamos uma análise das atividades sobre o gênero conto 

presente no livro didático. 

 

3 O GÊNERO CONTO NO LIVRO DIDÁTICO: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA 

DOS MULTILETRAMENTOS 

 

Neste capítulo, faremos uma reflexão crítica do componente curricular do ensino 

fundamental do livro Português Linguagens – 7º ano (PL-7), de William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães, da editora Saraiva, do ano 2015, sendo um bem reutilizável da 

escola até o ano de 2019. O livro PL-7 possui 256 páginas, sendo contabilizado até sua 

biografia. Além disso está organizado em unidades que perfazem um total de quatro, cada uma 

contendo três capítulos e essa é a sua 9ª edição reformulada. De forma bem restrita, 

apresentaremos uma abordagem do gênero conto, presente neste livro.  

A análise aborda questões pertinentes e relevantes à nossa língua materna, no que se 

refere a metodologia utilizada pelos autores na abordagem do gênero conto, o conteúdo e os 

exercícios que mediam diretamente o ensino e a efetiva aprendizagem do aluno.  

O LD apresenta os mais variados gêneros textuais escritos e orais, tais como: mito, 

poemas, conto, cordel, notícia, debate deliberativo, entrevista oral e escrita, entre outros. No 

entanto, focaremos no gênero conto, pois através dele podemos despertar o prazer pela leitura 

e escrita, como também incentivar a busca por interesses na história através das mudanças em 

que esse gênero passa por influência da mudança social. 

Na Figura 2, mostraremos o gênero textual conto presente no LD na página 65.  Os 

autores apresentam-no de forma fragmentada, em virtude disso, impede o aluno de conhecer a 

obra completa e ter uma compreensão mais ampla do tema abordado. Diante do exposto, além 
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de trazerem textos descontextualizados, não proporcionam a reflexão sobre problemas sociais, 

desconectando o conteúdo da realidade do aluno. 

 

Figura 2: Gênero textual conto presente no LD 

Fonte: Cereja e Magalhães (2015, p. 65). 

 

Em uma segunda análise, percebemos que os dois textos acima do LD, mencionados, 

utilizados supostamente para leitura, compreensão, resolução de exercícios que deveriam ser 

contextualizados, serve apenas como pretexto para o ensino da língua materna. Mais adiante, 

nas atividades propostas pelos autores, notamos que eles não apresentam a finalidade, estrutura 

textual, os interlocutores, o estilo verbal, o meio de circulação do gênero, etc. 

Outro aspecto abordado no material didático nas páginas 65 e 66 é sobre a atividade, 

que apresenta apenas dois exercícios de múltipla escolha, todas com a mesma finalidade, para 

inferir informação em um texto. Por sua vez, não se discute os aspectos linguísticos e produção 

textual, apenas leitura e interpretação. Porém, a atividade não trabalha a questão social dos 

alunos por não considerar seus conhecimentos prévios, tampouco trabalha a oralidade, a escrita 

e a análise linguística nas atividades propostas. 
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Figura 3: Atividade 1 do LD 

Fonte: Cereja e Magalhães (2015, p. 65). 

 

Figura 4: Atividade 2 do LD 

Fonte: Cereja e Magalhães (2015, p. 66). 

 

Em virtude dos fatos mencionados, é notável que o LD não traz o conteúdo de língua 

materna integral e contextualizado. Os textos literários, na maioria das vezes, se apresentam 

pela metade, e ainda estão muito distantes da realidade do aluno, o que torna um ensino 

desmotivador, pautado nos moldes tradicionalistas. 

Fica evidente a necessidade de se trabalhar com metodologias inovadores, dinâmicas e 

prazerosas. Através de um ensino organizado, sistematizado, em que o LD não seja utilizado 

como única ferramenta para o aprendizado do aluno, mas que esses possam utilizar, através dos 

multiletramentos, as tecnologias, uma vez que essas já fazem parte da sua vida social e devem 

compor o ensino nas aulas de LP. 

Não há dúvidas que a aprendizagem se efetivará realmente quando o professor de língua 

materna começar a trabalhar na escola os usos e práticas da linguagem em que o aluno está 

inserido, através das mídias digitais. Entretanto, a escola não pode ficar distante da realidade 

do aluno, como também se ausentar da responsabilidade de formar um leitor crítico e reflexivo, 

com competências e habilidades para realizar a diversas práticas sociais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não restam dúvidas que há uma constante busca, por parte dos professores, por uma 

prática pedagógica eficiente, que dê conta de uma formação integral do aluno. Nessa pesquisa 
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pudemos constatar que os multiletramentos apresentam-se como um caminho a ser percorrido, 

em sala de aula, por possibilitar uma formação de leitores críticos e reflexivos, ao viabilizarem 

um ensino aprendizado que envolve as práticas sociais do discente, o que viabiliza um diálogo 

entre os conteúdos escolares e a realidade social do aluno. 

Nesse contexto, analisamos uma atividade, sobre o conto, do livro didático “Português 

e Linguagens” de Cereja e Magalhães (2015), utilizado nas escolas públicas, a fim de detectar 

se este livro atende às prerrogativas que se requer para o trabalho com os multiletramentos. 

Como resultado, constatamos que o LD traz apenas trechos literários, de forma fragmentada, o 

que impede o aluno conhecer a obra completa e ter uma compreensão mais ampla do tema 

abordado. 

Outros fatores observados foram não considerar a realidade social do aluno e seus 

conhecimentos prévios, o que faz com que ele se torne um sujeito passivo, não protagonista de 

sua aprendizagem. Além disso, desconsidera a oralidade, a análise linguística e a produção 

textual. Esses fatores nos confirmam a hipótese apresentada neste trabalho, no que se refere ao 

déficit dos alunos em leitura e escrita.  

Dessa forma, compreendemos a necessidade de não considerarmos o livro didático 

como única ferramenta de ensino, por isso a importância do professor trazer, para a sala de aula, 

metodologias inovadoras, através de textos que envolvam os alunos em sua realidade, tornando 

assim atividades mais produtivas e motivadoras para eles. Assim, conseguimos alcançar o 

objetivo da pesquisa, ao compreender o processo de ensino por meio dos multiletramentos, ao 

desenvolver práticas pedagógicas que visam resgatar os conhecimentos prévios dos alunos com 

vistas ao seu protagonismo nas práticas escolares e sociais. 
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RESUMO 
 
Com o advento das novas linguagens, por meio das tecnologias e mídias digitais, a sociedade sofreu 

transformações que se fizeram presentes também nas práticas escolares. Nesse contexto, Rojo (2010) 

apresenta a pedagogia dos multiletramentos, como um caminho a ser percorrido na escola por envolver 

textos, multimodais, inseridos em um contexto social que possibilita várias leituras de mundo. Nessa 

perspectiva, o objetivo da pesquisa é mostrar a relevância que o texto multimodal tem para o 

desenvolvimento da leitura, por meio da linguagem verbal e não verbal, considerando os conhecimentos 

prévios dos alunos. Para fundamentar o trabalho contamos, principalmente, com os aportes de Marcuschi 

(2008), Soares (2009), Kleiman (2008), Rojo (2012) e Mendonça (2007). No que se refere à 

metodologia, trata-se de um trabalho de natureza bibliográfica, sob uma abordagem qualitativa, em que 

apresentamos uma análise de três atividades com o gênero textual tirinha de Hagar, encontrados no livro 

didático do 6°, 7° e 8° ano, da coleção “Português Linguagens” de Cereja e Cochar (2015). Como 

resultado da análise, constatamos que, o gênero tirinha, apesar de sua relevância para o trabalho com a 

leitura, as três atividades analisadas priorizaram o conteúdo gramatical na ordem: concordância verbal, 

formas verbais e acentuação das paroxítonas, descartando a compreensão e os sentidos dos textos. Nessa 

conjuntura percebemos o quanto o livro didático precisa ser aperfeiçoado no que se refere às atividades 

que envolvam o texto com imagens, visto que o mais adequado seria considerar as práticas sociais do 

discente, possibilitando leituras reflexivas sobre os sentidos do texto, envolvendo os letramentos 

múltiplos ao considerar a realidade atual na qual o mesmo está inserido. 
 

Palavras chave: Texto multimodal. Multiletramentos. Leitura. Tirinhas.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho destacamos a importância da pedagogia dos multiletramentos para o 

ensino-aprendizagem, como uma resposta ao contexto atual em que a sociedade se encontra, ao 

fazer uso das tecnologias e mídias digitais, mas, sobretudo por considerar as práticas de 

letramentos de nossos alunos no contexto escolar. Dessa forma, a escolha por essa temática se 

deu, sobretudo, pelo texto multimodal oferecer um conjunto vasto de possibilidades para 

exercitarmos tanto a linguagem verbal como a não verbal, rico de significados a depender do 

contexto em que é produzido, como exemplo: textos com imagens, ícones, sons, mapas, etc. 

Sendo assim, é possível abordar os diferentes sentidos que o texto apresenta, trazendo para a 

sua compreensão elementos subjetivos, presentes nos conhecimentos de mundo e experiências 

que cada educando possui. 
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A questão norteadora que nos motivou a trabalhar com os textos multimodais, foi 

perceber, durante o período do Estágio Supervisionado IV, do Curso de Letras da UFCG, 

campus Cajazeiras-PB, que os alunos apresentam muita dificuldade para compreender os 

sentidos do texto com imagem. Nesse sentido, este trabalho justifica-se por abordar os 

diferentes sentidos que o texto multimodal apresenta, trazendo para a sua compreensão 

elementos subjetivos, presentes nos conhecimentos de mundo e experiências que cada 

educando possui. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo mostrar a relevância que o texto 

multimodal tem para o desenvolvimento da leitura, por meio da linguagem verbal e não verbal, 

considerando os conhecimentos prévios dos alunos. Como objetivos específicos, queremos 

apresentar uma abordagem sobre o estudo da linguagem verbal e não verbal; descrever a 

concepção de texto; evidenciar as contribuições dos multiletramentos nas práticas de leitura e 

analisar o gênero tirinha na perspectiva dos multiletramentos. 

Para fundamentar o trabalho contamos, principalmente, com os aportes de Marcuschi 

(2008), sobre texto e gêneros textuais; Soares (2009), Kleiman (2008) e Rojo (2010) referente 

ao processo de letramento e aos multiletramentos; e Mendonça (2007) em se tratando do gênero 

textual tirinha. Quanto à metodologia, trata-se de um trabalho de natureza bibliográfica, sob 

uma abordagem qualitativa, de caráter explorativo, em que apresentamos uma análise sobre o 

gênero textual tirinha de Hagar, encontrados no livro didático do 6°, 7° e 8° ano, da coleção 

“Português Linguagens” de Cereja e Cochar (2015). 

O presente trabalho está estruturado em cinco tópicos: no primeiro temos a introdução 

na qual apresentamos uma breve exposição da temática aqui tratada, assim como, a questão 

norteadora que nos impulsionou a realizar a pesquisa, objetivos, fundamentação teórica e 

metodologia. Logo em seguida, no segundo tópico, expomos uma abordagem sobre o estudo da 

linguagem, destacando a linguagem verbal e não verbal. O terceiro tópico está dedicado à 

concepção de texto, como uma entidade significativa, e o texto multimodal que remete à 

relevância do trabalho com imagens. No quarto tópico nos dedicamos aos letramentos e 

multiletramentos, e por fim, no quinto, apresentamos o gênero textual tirinha, seguido de uma 

análise sobre as tirinhas de H “o horrível”.  

 

2 UMA ABORDAGEM SOBRE O ESTUDO DA LINGUAGEM  

 

O estudo da linguagem é uma busca do homem que remonta a época das cavernas, em 

que estes já a usavam para se expressar através de desenhos e símbolos com os demais 
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habitantes daquela sociedade. Com o decorrer dos tempos, os povos deram continuidade a esse 

estudo que continua se aperfeiçoando até os dias atuais. 

Nessa perspectiva a pesquisadora Orlandi (2009) afirma que “ao procurar explicar a 

linguagem, o homem está procurando explicar algo que lhe é próprio e que é parte necessária 

de seu mundo e da sua convivência com os outros seres humanos”. Assim entendemos que é 

impossível existir uma interação sem o uso de algum tipo de linguagem, ou seja, falamos de 

alguma forma para expressar nossos objetivos e quando não é possível utilizar a fala, nos 

valemos de gestos ou expressões corporais que indicam alguma mensagem ao receptor na 

situação comunicativa. 

Por se tratar de um recurso muito importante para as relações humanas, a linguagem 

tem se multiplicado e as pessoas aperfeiçoaram as formas de uso, por isso “A linguagem é de 

tal modo, onipotente que a aceitamos e sabemos que sem ela a sociedade, tal como a 

conhecemos, seria impossível” (LANGACKER, 1972, p. 11). Desse modo entendemos que a 

linguagem é a base para consolidar as relações e a comunicação humana, pois ela está presente 

em todas as formas de comunicação dos seres humanos, seja por meio de conversas formais ou 

informais, das mídias digitais, gestos, revistas, jornais, livros, sinais de trânsito, placas, cartazes 

publicitários e etc.  

 

2.1 A linguagem verbal e não verbal  

 

Em termos de linguagem, a linguagem verbal e não verbal tem se mostrado muito 

eficientes nos propósitos comunicativos do ser humano, por se tratarem de tipos de modalidades 

de realização da língua, muito utilizadas desde que o homem se constitui como ser sociável.  

Sabemos que a oralidade, representada pela linguagem verbal, é muito importante no 

processo de comunicação dos seres humanos, tendo em vista que, a criança aprende a falar 

desde cedo para depois frequentar a escola e aprender a fazer uso do código linguístico escrito. 

Assim é importante deixar claro que a oralidade não é nem superior, nem tão pouco inferior à 

escrita, pois ambas se complementam. 

Já a linguagem não verbal, por utilizar elementos semióticos como imagens, símbolos, 

ícones, etc, que possibilitam uma leitura multimodal, está sendo cada vez mais utilizada no 

contexto social da atualidade, pois circula em diferentes suportes e está presente em diversos 

textos que são propagados diariamente. Isso podemos constatar nas diferentes esferas culturais, 

em que as pessoas estão sendo incentivadas a lidarem com esse tipo de linguagem, pois mesmo 
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que elas não saibam ler o código linguístico escrito, as mesmas podem ler placas de trânsito, 

imagens publicitárias, símbolos e outros. 

 

3 DA CONCEPÇÃO DE TEXTO AO TEXTO MULTIMODAL 

 

A linguística textual surgiu na Europa, mais precisamente por volta da década de 60, 

como mais um segmento da linguística moderna e, foi desenvolvida para tratar das questões 

particulares do texto, ou seja, com o intuito de abordar o estudo do texto como produto de 

investigação científica e dentro de um contexto de produção. 

Segundo Costa Val (2004, p. 1) só podemos compreender o que é um texto e seus fatores 

mais relevantes quando entendemos previamente o que caracteriza o texto, seja escrito ou oral, 

e que o texto é a unidade linguística comunicativa básica. Conforme a autora:  

 

Hoje, com o avanço dos estudos lingüísticos, discursivos, semióticos e 

literários, mudou bastante o conceito de texto. Falando apenas de texto verbal, 

pode-se definir texto, hoje, como qualquer produção lingüística, falada ou 

escrita, de qualquer tamanho, que possa fazer sentido numa situação de 

comunicação humana, isto é, numa situação de interlocução. Por exemplo: 

uma enciclopédia é um texto, uma aula é um texto, um e-mail é um texto, uma 

conversa por telefone é um texto, é também texto a fala de uma criança que, 

dirigindo-se à mãe, aponta um brinquedo e diz “té” (COSTA VAL, 2004, p. 

1). 

 

Dessa forma compreendemos que, podemos declarar que existe um texto se estiver 

dentro dos padrões sociais comunicativos, ou seja, se fizer sentido para alguém, não importando 

que ele seja um texto oral ou escrito, extenso ou curto, porque o que conta, na perspectiva da 

autora, é avaliar o sentido. Por exemplo, a autora explica que, quando a criança diz: “té”, pode 

ser que alguém não consiga encontrar um sentido para esse texto, porém para a mãe da criança, 

que está inserida no contexto de produção dessa tentativa de comunicação faz todo sentido, ou 

seja, a mãe vai entender que o filho está querendo alguma coisa.  

Ainda sobre a noção de texto Marcuschi (2008, p. 72) afirma que “o texto pode ser tido 

como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de comunicação e um 

artefato sociohistórico”. O autor ainda reitera que, podemos dizer que o texto é uma 

reconstrução do mundo e não um reflexo dele. Com base nessa afirmação compreendemos que 

o texto é construído a partir dos sentidos que podemos dar a ele, de nossas experiências culturais 

e sociais. 
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Em se tratando do texto multimodal, esse está sendo recorrente na atualidade, com o 

advento das mídias digitais através das redes sociais, propagandas, memes, gifs, emogis etc. 

Através dele o leitor pode aperfeiçoar a linguagem verbal e a não verbal, por ser uma forma de 

texto hibrído que pode ter diversos significados, dependendo do contexto em que é criado e das 

inferências que o leitor consegue fazer, despertando assim leituras subjetivas, como é o caso da 

interpretação das tirinhas. 

Podemos perceber que o texto com imagem desempenha um papel relevante nas práticas 

de leitura, pois nesse tipo de texto, muitos aspectos chamam a atenção do aluno, como as cores, 

as expressões, os tipos de figuras nos livros, etc. Nesse contexto Kleimam (2005) afirma que: 

 

A imagem faz parte do conjunto de recursos necessários para ensinar a ler: ela 

pode desempenhar o papel de coadjuvante, coparticipe na interpretação do 

texto verbal, ajudando a construir os primeiros os primeiros sentidos, que 

depois serão tomados mais precisos pela leitura (KLEIMAN, 2005, p. 50). 

 

Dessa forma, a autora aborda a imagem como um recurso muito importante no uso da 

linguagem não verbal, para aperfeiçoar a construção dos sentidos encontrados na linguagem 

verbal. Um exemplo disso é a contação de histórias, realizadas no âmbito familiar, em que a 

criança faz inferência sobre o que entendeu do texto ao ver as imagens coloridas de um livro.  

Nesse contexto a autora ressalta que a escola, em geral, valoriza mais a linguagem 

verbal, por estar ligada às práticas de escrita e defende a necessidade da inclusão do letramento 

social que considera todas as práticas na qual o aluno está inserido. 

 

4 DOS LETRAMENTOS AOS MULTILETRAMENTOS  

 

A partir do reconhecimento da palavra letramento, surgiram várias polêmicas em torno 

do que seria realmente o letramento, pois segundo Kleiman (2005), letramento não é 

alfabetização, como se pensava anteriormente, embora os dois estejam imbricados, de modo 

que a alfabetização está envolvida nas práticas de letramento.  

De acordo com Soares (2009) o letramento é um conjunto de práticas que são adquiridas 

pelo individuo no decorrer de sua formação, pois o mesmo vai aperfeiçoando seus 

conhecimentos conforme a cultura e a sociedade na qual ele está inserido. Vejamos o que diz 

Soares (1998) a respeito: 

 

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 

alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, 
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o indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 

escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, responde 

adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 1998, 

p. 4). 

 

Ainda se tratando de letramento, a autora afirma que ele possui duas dimensões 

essenciais: uma individual, que é a capacidade de adquirir a habilidade de ler e escrever, e 

dimensão social, conhecida como fenômeno cultural, que está relacionada às atividades 

utilizadas na leitura e na escrita.  

Na perspectiva de Ângela Kleiman (2008) os letramentos são práticas necessárias para 

que uma pessoa viva em sociedade. Nesse sentido os letramentos devem envolver, tanto as 

práticas sociais como as práticas escolares, por isso a importância de considerar o diálogo entre 

ambos para um melhor rendimento escolar do aluno no aprendizado escolar. 

No contexto social, em que vivemos atualmente, é impossível vivermos sem fazer algum 

tipo de leitura, mesmo que não tenhamos o conhecimento do código linguístico escrito. Um 

exemplo é a leitura das expressões faciais, em que percebemos quando somos acolhidos, 

amados, hostilizados, ignorados etc., por meio de um simples olhar. 

Nessa perspectiva, para Rojo (2012) os multiletramentos têm uma participação 

relevante, nos diversos tipos de leituras, que representam uma pluralidade cultural, por meio de 

textos multisemióticos, sejam eles impressos ou digitais. Estes são textos que se encontram nas 

mais variadas linguagens orais e escritas, por meio de fotografias, vídeos, sons, gráficos, que 

por sua vez dão significado aos textos. Através desta hibridização dos letramentos, que acontece 

na vida em sociedade, principalmente em se tratando das tecnologias e mídias digitais, surge 

uma variedade de linguagens que caracterizam a multimodalidade de textos que possuem 

compreensões distintas, dependendo da cultura e valores de cada leitor. 

 

5 O GÊNERO TEXTUAL TIRINHA 

 

As histórias em quadrinhos chegaram ao Brasil por volta do século XIX, adotando um 

estilo conhecido como cartum, charges ou caricatura. Só depois as tirinhas caíram na 

popularidade e no gosto do público brasileiro. O Brasil sempre contou com a influência 

estrangeira na construção das tiras e dos quadrinhos.  

As tirinhas são consideradas como um subtipo das histórias em quadrinhos (HQS), e são 

de muita relevância para aplicar o uso da linguagem verbal e não verbal, pois têm se mostrado 

um excelente suporte para se trabalhar as diferentes possibilidades de leitura do texto com 
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imagens. Conforme Mendonça (2007, p. 207): “Reconhecer e utilizar histórias em quadrinhos 

como ferramenta pedagógica parece ser fundamental, numa época em que a imagem e a palavra, 

cada vez mais, as associam para a produção de sentido nos diversos contextos comunicativos”. 

Ou seja, a imagem já faz parte do cotidiano das pessoas, mais especificamente dos alunos que 

é o público para o qual estão voltados os nossos interesses de trabalhar com a valorização do 

gênero tirinhas em quadrinhos. 

Este gênero caracteriza-se por transmitir humor e trata-se de uma história curta, 

realizada por meio de uma sequência de três ou quatro quadrinhos, posicionadas em uma mesma 

faixa por meio de uma linguagem verbal e visual, através de figuras. Essa, na maioria das vezes 

apresenta-se para fazer uma crítica a um fato social e é muito comum ser encontrada em revistas, 

jornais e nos sites da internet. Uma de suas características é abordar situações nas quais os 

alunos conseguem se identificar, pois geralmente trazem personagens bem conhecidas dos 

jovens e das crianças em geral. 

Esse tipo de gênero é um dos mais conhecidos pelos alunos, pois devido à sua 

popularidade, tem sido muito produtivo em relação à facilidade de veicular em diversos 

suportes, por isso, não é de hoje que as tirinhas são trabalhadas com bastante recorrência nas 

atividades de Língua Portuguesa.  

 

5.1 Análise das tirinhas de hagar no livro didático  

 

A análise aqui apresentada aborda três tirinhas de Hagar, encontradas nos livros 

didáticos do 6°, 7° e 8° ano, da coleção “Português Linguagens” de Cereja e Cochar (2015). As 

referidas tirinhas de Hagar, o horrível foram criadas pelo Americano Dik Browne, conhecido 

por Richard Arthur, em 1973.  

Para criar as tirinhas, Browne se inspirou na cultura viking e em alguns familiares, 

adotando apenas o H, para preservar a identidade das pessoas envolvidas. No Brasil as tirinhas 

de Hagar são veiculas em jornais, como a folha de São Paulo, o globo, jornal do comércio e 

zero hora, sem contar que elas são muito requisitadas para serem trabalhadas nas atividades dos 

livros didáticos.  

Hagar, o horrível é o protagonista da tirinha, o mesmo tem o perfil de um guerreiro 

Viking, muito destemido, conquistador e saqueador. Embora Hagar tenha essa fama, ele não é 

visto com muita credibilidade por sua família, inclusive pela esposa Helga, que vive sempre 

insatisfeita com a vida que leva, tendo que cuidar de tudo, por isso reclama com Hagar o tempo 
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todo, devido à sua falta de higiene pessoal, bons modos e disposição para ajudá-la nas atividades 

domésticas.  

O casal tem dois filhos Hamlet, um jovem muito estudioso, educado e esforçado em 

seguir uma carreira intelectual, coisa que não agrada ao pai, que adoraria que o filho fosse 

temido e saqueador como ele. A filha se chama Honi, também é uma guerreira viking ingênua, 

que sonha casar-se. A família também conta com a presença de alguns amigos, como é o caso 

da pata (Kavack), amiga e confidente de Helga, que a ajuda a espionar Hagar e dedurar seus 

atos irresponsáveis. Além disso, possuem um cachorro, denominado de Snert, um cão 

preguiçoso, que não ajuda ao dono nas atividades de caça e que se recusa a fazer o que Hagar 

lhe ordena, embora ele entenda, não cumpre a vontade do dono. Vejamos a seguir a análise das 

três tirinhas de Hagar. 

 

Figura 1 

 
Fonte: (CEREJA; MAGALHAES, 2015, p. 49). 

 

Na tirinha da figura 1, no primeiro balão, Helga, esposa de Hagar tenta despertá-lo para 

pegar lenha para se aquecer do frio.  Através dos balõezinhos pequenos, podemos perceber que 

Helga está gritando e o seu nervosismo é perceptível na sua expressão. No segundo balão ela 

insiste que Hagar tome providências, enquanto ele continua deitado e pergunta se ela não teria 

alguma mobília velha para queimar, promovendo o humor no texto. Nessa tirinha Hagar dá a 

impressão de que é descuidado e preguiçoso e que sempre espera que esposa resolva tudo.  

Um fator preocupante nessa atividade é ver que o livro didático aborda apenas a parte 

sintática, com ênfase na gramática, focando no emprego dos verbos e na concordância verbal, 

deixando de lado os aspectos semânticos do texto e a interpretação. 
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Figura 2 

 
Fonte: (CEREJA; MAGALHAES, 2015, p.47) 

 

Na segunda tirinha, Hagar e Helga estão fazendo uma refeição e o cão da família está 

próximo de Helga, pedindo comida. Helga reclama com Hagar por seu cão está pedindo comida 

a ela e não a ele. Hagar responde dizendo que, se o animal quisesse ele poderia dar a comida de 

bom grado, porém ainda assim, o cachorro continua pedindo comida a Helga, o que produz o 

efeito cômico da tirinha.  

No questionário, apresentado no livro didático, os questionamentos estão direcionados 

para uma análise das formas verbais e não para o sentido completo do texto, que poderia 

proporcionar diversas interpretações por parte do leitor. Vejamos a seguir algumas sugestões 

que poderiam ser tratadas nessa atividade:  

Por qual motivo o cão não poderia pedir a comida a seu dono?  

Seria porque ele negaria?  

Ou por quais motivos? Assim o aluno poderia interpretar o texto e utilizar as formas 

verbais de forma contextualizada. 

 

Figura 3 

 
Fonte: (CEREJA; MAGALHAES, 2015, p. 224). 
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Já nessa última tirinha, Hagar tenta liderar seu exército para partir para a batalha, visto 

que os vikings são conhecidos por sua capacidade e por sua obstinação em conquistar povos e 

riquezas, porém as suas palavras não convencem seu exército. O fato de ter dito aos guerreiros 

para lutar até a morte para conquistar uma fortuna em ouro, assustou a todos. Podemos perceber 

o efeito cômico na imagem, através das fumacinhas, que indicam que os homens correram 

apavorados com a ideia da morte, restando somente o amigo de Hagar, Edie, para dizer que 

prefere não lutar até a morte, pois isso não traria nenhuma vantagem para eles. 

Constatamos que, nas três atividades apresentadas somente a gramática foi considerada, 

deixando de lado os conhecimentos prévios do aluno e o contexto em que foi produzido o texto. 

Fatores estes que podem contribuir para o aprendizado, além de despertar o interesse por parte 

do educando. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o que foi abordado nesse trabalho, percebemos a importância de se trabalhar 

o texto, considerando seus aspectos sintáticos e semânticos, como também o conjunto de 

elementos que constituem a textualidade e que confirmam que esse não é um amontoado de 

palavras. 

Quanto ao processo dos multiletramentos, pudemos constatar a sua importância no 

contexto atual da sociedade, visto que esse considera todas as práticas sociais em que o aluno 

está inserido na sua cultura local, suas experiências, valores, crenças, etc., mas também as 

diferentes linguagens que permeiam o discurso humano através das tecnologias e mídias 

digitais. Um exemplo deste é o texto multimodal que se destaca cada vez mais na cultura atual 

e que contribui para o desenvolvimento da leitura por meio da linguagem verbal e não verbal e 

seus recursos multissemióticos, a exemplo das histórias em quadrinhos, grafites, memes, gifs, 

emojs, outdoor, etc.  

É importante ressaltar ainda que, os textos multimodais caracterizam-se por sua 

variedade de linguagens, que por sua vez, permitem uma diversidade de compreensão de seus 

sentidos a depender da cultura e dos valores de cada leitor. Por esse motivo a necessidade do 

professor valorizar, as práticas sociais de cada aluno na realização do diálogo com os conteúdos 

curriculares aprendidos na escola. 

Como resultado deste trabalho, constatamos a eficácia do gênero textual tirinha, no 

processo de leitura e aquisição do conhecimento, se este for abordado de forma adequada, isso 

é, considerando os aspectos sintáticos, semânticos, o contexto de produção, a caracterização do 
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gênero textual e os conhecimentos prévios do aluno envolvidos nas práticas de letramento, na 

realização de leituras com imagens. No entanto, as análises realizadas neste trabalho mostram 

que foi considerado somente o aspecto gramatical do texto, deixando a desejar todos os demais 

elementos. 

Em virtude dos fatos mencionados, esperamos poder contribuir com o ensino-

aprendizagem no que se refere ao trabalho com a leitura de textos multimodais na perspectiva 

dos multiletramentos. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho versa sobre a protagonização das práticas letradas digitais de um grupo de 

professores de língua estrangeira da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na qual são 

evidenciadas as práticas sociais de leitura e escrita no “mundo” digital executadas por tais. O objetivo é 

analisar as práticas letradas digitais de um grupo de professores de ensino superior, mais 

especificamente, do Curso de Letras/espanhol do CAMEAM/UERN. Os pressupostos teóricos estão 

ancorados nos Novos Estudos do Letramento (NEL) entendido como práticas sociais. 

Metodologicamente, esta investigação se configura como qualitativa e está circunscrita à Linguística 

Aplicada, mais especificamente, ao ensino de língua estrangeira. O corpus é constituído de material 

discursivo proveniente de um questionário aplicado aos cinco sujeitos da pesquisa. Os sujeitos da 

pesquisa foram professores universitários da UERN, Campus de Pau dos Ferros/RN. As categorias de 

análise usadas foram: práticas de letramento digitais dos professores realizadas no cotidiano; práticas de 

letramento digitais dos professores realizadas no universo acadêmico. Os resultados apontaram que as 

práticas letradas digitais no cotidiano dos professores estão relacionadas com o acesso ao “mundo” 

virtual por meio da internet, na qual são protagonizadas diversas práticas letradas como: orientação de 

trabalhos acadêmicos, pesquisas voltadas para internet, preparação de aulas, configurando, assim, a 

presença do letramento acadêmico no dia a dia. As práticas letradas na Universidade foram: ler livros 

digitais em formato pdf, navegar por diversos sites e acessar redes sociais. Concluímos que as práticas 

letradas digitais estão presentes tanto no cotidiano, como no ambiente de trabalho e que a internet, hoje, 

é uma aliada no processo de ensino e aprendizagem no ambiente acadêmico, visto que agrega valor ao 

conhecimento, em uma era tecnológica que prevalece a rapidez e a simultaneidade das informações. 

 

Palavras-Chave: Práticas letradas digitais. Novos estudos do letramento. Novas tecnologias. 

Professores. UERN. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No Brasil, os estudos sobre letramento, são datados na década de 1980, percorrendo 

áreas como a Educação, as Ciências Linguísticas e a História, cujo objetivo era estudar as 

práticas sociais de linguagem que os sujeitos protagonizam nas mais diversas esferas da 

sociedade, como, por exemplo, a escola, a academia, a religiosa, a política, a jurídica, a 

bancária, a hospitalar e outras. Essas práticas se manifestam e se concretizam por meio da 

leitura e da escrita, no meio social, sendo denominada, como prática letrada. Este artigo tem 

como objetivo analisar as práticas letradas digitais de um grupo de professores de ensino 

superior, mais especificamente, do Curso de Letras/espanhol do CAMEAM/UERN. 



 

 

P
ág

in
a1

1
7

2
 

Os fundamentos teóricos deste trabalho estão ancorados nos Novos Estudos do 

Letramento (NEL). Aqui, as práticas letradas são entendidas como práticas sociais que fazem 

parte da história e da cultura dos sujeitos nas mais diversas esferas da sociedade e agências de 

letramento. Temos como categorias analíticas: práticas de letramento digitais dos professores 

realizadas no cotidiano; práticas de letramento digitais dos professores realizadas no trabalho 

(Universidade). O corpus é constituído de material discursivo proveniente de um questionário 

aplicado aos cinco sujeitos da pesquisa. Os sujeitos da pesquisa foram professores universitários 

da UERN, Campus de Pau dos Ferros/RN. 

Justifica-se a escolha do corpus pela relevância social e histórica, uma vez que, investiga 

um grupo de professores do ensino superior, de língua estrangeira do CAMEAM, na qual a 

instituição é responsável por formar vários profissionais na região do Alto Oeste Potiguar. Esse 

estudo busca avançar no sentido de conhecer as práticas letradas mais recorrentes no meio 

acadêmico e no cotidiano, protagonizadas pelos sujeitos investigados. 

 

2 LETRAMENTO 

 

Desde final do século XX, mais especificamente, na metade da década de 1980, 

emergiram os estudos sobre letramento em áreas como a Educação, a História, e as Ciências 

Sociais, com o intuito de investigar as práticas sociais de leitura e escrita que os sujeitos 

realizavam/executavam individualmente ou socialmente.  

Assim sendo, o termo letramento surgiu da tradução de uma palavra inglesa literacy, 

que significa estado ou fato de ser, daquele que aprendeu a ler ou escrever. Nessa perspectiva, 

Soares (2006, p. 18), compreende o letramento como: “O resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita”. Segundo as palavras da autora, o 

letramento decorre da ação de aquisição de aprender a ler e a escrever, tendo como 

consequência o domínio da escrita por indivíduos ou grupo social.  

Desse modo, palavras novas surgem para nomear algo que não tinha nome, ou seja, 

quando emergem novos fatos, novas maneiras de compreender ideias (SOARES, 2006). Neste 

caso, a expressão letramento nasceu por causa das novas práticas de leitura e escrita que 

estavam aparecendo no meio social e necessitavam serem nomeadas. 

Segundo Irineu (2010), o país estava passando por dificuldades no âmbito do ensino de 

leitura, na década de 70, tendo em vista que isso ocorria por causa dos poucos investimentos 

dos governantes na área educacional. Vale salientar que letramento é o uso social da escrita e 
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da leitura, que surgiu com o objetivo de entender as implicações de ambas na sociedade. Sob 

esse viés, Rojo (2009, p. 11) relata que: “O termo letramento busca recobrir os usos e práticas 

sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados 

ou não valorizados, locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (...) e 

sociocultural”. 

De acordo com Rojo (2009), o letramento visa à linguagem, os seus usos e as práticas. 

Tendo em vista, que o letramento está diretamente relacionado com a escrita e que pode 

envolver diversos contextos da sociedade como, por exemplo, as escolas, as igrejas e as 

famílias, dentre outras. Sendo assim, para ler, escrever e compreender as práticas sociais de 

leitura e escrita é necessário o sujeito ser alfabetizado, ou seja, a alfabetização faz parte do 

processo de letramento, na qual é a fase de aprendizagem da apropriação do alfabeto. Nucci 

(2002, p. 32) afirma que o sujeito alfabetizado é o que domina a tecnologia do ler e do escrever. 

O indivíduo letrado é aquele que sabe usar funcionalmente a leitura e a escrita nas práticas 

sociais cotidianas, de forma a favorecer sua inserção cultural. 

Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que existem diferenças entre quem é 

alfabetizado e quem é letrado. O sujeito alfabetizado sabe ler e escrever, mas usa com 

deficiência as exigências que o meio social lhe impõe. Já o indivíduo letrado, sabe usar de modo 

funcional as práticas sociais da linguagem (leitura e escrita), que a sociedade estabelece. 

No meio social em que vivemos, não podemos só falar de letramento, mas também de 

multiletramentos, que são práticas de escrita e leitura que surgiram e estão se reinventando a 

partir do uso da internet, uma vez que essa ferramenta, hoje, se faz presente na vida da maioria 

das pessoas. Porém, existe uma grande diversidade de letramentos, como: o midiático, o 

acadêmico, o visual, dentre outros.  

Diante disso, Rojo (2009, p. 119-120) mostra que existem diversos tipos de letramentos, 

como: os multissemióticos, que são originados a partir das leituras de textos contemporâneos 

produzidos em diversas linguagens e semioses (verbal, oral, escrita, musical e imagética); os 

multiculturais ou multiletramentos, que a escola deve abordar as práticas de letramento escolar 

e as dominantes regidas pela instituição educacional, e que leve em consideração os produtos 

da cultura de massa; e os letramentos críticos, que abordam os textos na sala de aula com um 

olhar crítico, no intuito de desvelar suas finalidades, intenções e ideologias.  

É notável que as práticas de letramento, na atualidade, estão imersas tanto na vida 

cotidiana, como na profissional de qualquer sujeito alfabetizado e/ou letrado e que se manifesta 

por meio da leitura e da escrita, isto é, das práticas sociais da linguagem. A linguagem, enquanto 
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tal, se faz presente em todos os locais que se frequenta como, por exemplo, quando se vai à rua 

e  se faz a leitura de um letreiro de ônibus ou de outdoors. 

De acordo com Street (2014. p. 08), uma das teses centrais dos Novos Estudos do 

Letramento (NEL), é a visão de letramento como prática social. De acordo com esse postulado, 

o letramento é uma prática social, uma vez que na sociedade os sujeitos partilham de práticas 

de leitura e escrita, favorecendo, assim, a comunição entre os sujeitos que fazem uso das 

práticas sociais da linguagem. 

 

2.1 Práticas de letramento digital 

 

Hoje, desde muito cedo, as crianças estão expostas às novas tecnologias, uma vez que 

estão imersas nesse novo ambiente. De início, na era digital só quem tinha acesso a esse bem 

era a classe social mais favorecida. Indo de encontro a essa ideia, Araújo (2007) vem dizer que 

na sociedade há grupos sociais que detém a hegemonia, ou seja, são detentores das tecnologias. 

Nesse sentido, com o passar dos anos, a tecnologia deixou de ser restrita a uma minoria 

e se fez presente no lar da maioria dos sujeitos, segundo dados do G1, portal de notícias da 

Globo na internet1, nos lares brasileiros em 2016, 64,7% dos sujeitos estavam conectados à 

internet. Citamos como exemplos de práticas de letramento digital cotidianas, como ler no 

computador uma receita para fazer o almoço, enviar e receber e-mails. Assim, as práticas 

letradas digitais vieram para agregar valor, rapidez e praticidade a vida corrida de tantos 

profissionais, como, por exemplo, os professores de ensino superior cuja rotina de sala de aula 

exige deles serem letrados digitalmente. 

Essas novas formas de escrita e leitura demandam tempo e conhecimento por parte dos 

sujeitos para se adaptar a essa nova realidade da língua, tornando-se, assim, letrado digitalmente 

e adquirindo uma posição de destaque na sociedade. É papel da escola enquanto instituição 

formadora de cidadãos ensinar sobre o letramento digital, conforme nos aponta Xavier (2005, 

p. 142): 

 

Se a política de educação do governo atual estimular e financiar a construção 

de telecentros públicos, equipar as escolas [...] com laboratórios de 

computação, capacitar em massa seus professores, transformando-os em 

letrados digitais ‟ [neste caso], é bem provável que os gêneros digitais como 

e-mail, chat, fórum eletrônico, lista de discussão [...] weblog, hiperficções 

colaborativas [sejam] cada vez mais trabalhados, aprendidos e utilizados na 

                                                             
1 https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-

diz-ibge.ghtml. 
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escola e, principalmente, fora dela. 

 

Pode-se verificar pela proposta do autor que é papel do governo, naquela época, 2005, 

e hoje, também, capacitar os profissionais da educação para saberem lidar com as novas 

tecnologias em sala de aula, e ao mesmo tempo, se tornarem letrados digitalmente, uma vez 

que, as novas formas de comunicação estão presentes em qualquer âmbito que o sujeito 

frequente, como, por exemplo, o espaço familiar, o religioso, o hospitalar, o ambiente de 

trabalho e o cotidiano. 

Assim, é função da escola preparar os indivíduos para saber lidar com as novas formas 

de escrita e leitura que emergem a cada dia, numa velocidade imensa. Pode-se citar como 

práticas de leitura e escrita digitais: ler ou enviar um e-mail, escrever e publicar livros ou artigos 

na WEB, mandar mensagens, usar slides em apresentações de trabalhos acadêmicos, participar 

de fóruns em plataformas de estudos à distância.  

Percebe-se que o contexto da escrita agrega sentido, valor a prática letrada digital. 

Assim, não importa se o suporte é o pergaminho, como antigamente, ou uma tela de computador 

como hoje. Mas, ressaltamos que a tela do computador facilita e é mais interativa. Segundo 

Soares (2002, p. 147) há uma “estreita relação entre o espaço físico e visual da escrita e as 

práticas de escrita e de leitura”. 

Hoje, com o rápido avanço das novas tecnologias, quando fazemos uma pesquisa num 

dado computador sobre um determinado assunto, rapidamente aparecem outros links 

direcionando a mais textos, Lévy (1999) conceitua esse fenômeno de hipertextos. Então, para 

assim dominar essas novas práticas de letramento digital é necessário possuir conhecimentos 

específicos, objetivando mediar a construção de sentidos nos textos escritos e lidos. 

Com base no que foi discutido aqui sobre letramento e práticas de letramento digital, 

podemos concluir que as práticas de escrita e leitura estão presentes nas diversas esferas sociais, 

configurando-se, assim, o sujeito como principal protagonista das tais. A internet veio 

revolucionar a forma de comunicação entre os sujeitos e isso também influenciou as novas 

formas de executar as práticas de letramento. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta parte analítica, mais especificamente, das práticas de letramento digitais 

realizadas no cotidiano e na universidade pelos professores, optou-se por evidenciar esta análise 

por meio de quadros. A análise focaliza as práticas de letramento por meio das categorias: 
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Práticas de letramento digitais dos professores realizadas no cotidiano. Práticas de letramento 

digitais dos professores realizadas no universo acadêmico. 

A análise se organiza em torno de dois quadros que foram nomeados de acordo com 

cada tipo de prática letrada. O quadro 01, foi nomeado de “Práticas letradas digitais no 

cotidiano”. No de número 02, “Práticas letradas digitais na Universidade. A seguir, a análise do 

primeiro quadro das práticas letradas digitais realizadas no cotidiano pelos sujeitos 

investigados. 

 

Quadro 01 – Práticas letradas digitais no cotidiano 

Práticas  Ocorrências 

Escutar músicas 100% 

Assistir filmes na internet (Youtube) 100% 

Ler livros digitais na internet 100% 

Fazer pesquisas na internet voltadas para sala de 

aula 

80% 

Pagar contas e fazer movimentações pela internet 100% 

Fazer consultas e pesquisas pela internet 80% 

Fazer cursos à distância 60% 

Jogar no computador 100% 

Fazer compras pela internet 100% 

Navegar por diversos sites 100% 

Copiar músicas e vídeos  100% 

Baixar filmes, músicas, vídeos e outros 80% 

Enviar e receber e-mails 80% 

Acessar redes sociais 100% 

Digitar dados ou informações 100% 

Escrever, orientar e digitar trabalhos 40% 

Ouvir noticiário na internet 80% 

Procurar ofertas ou promoções  80% 

Acessar jornais online 100% 

Comprar pela internet 100% 

Copiar músicas em CD 100% 

Organizar agenda no computador e celular 80% 
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras. 

 

Neste ponto são apresentadas as práticas letradas digitais executadas pelos professores 

de ensino superior em seu cotidiano, como, por exemplo, fazer pesquisas e consultas na internet 

voltadas para sala de aula, assistir filmes, orientar trabalhos acadêmicos, uma vez que, o docente 

realiza essas práticas no seu cotidiano em virtude de seu trabalho e a internet é um meio que 

facilita a comunicação entre os alunos e os professores, ou seja, encurta o tempo e a distância. 

Hoje, os sujeitos estão inseridos na era da tecnologia da informação, na qual predomina a 

velocidade das informações, isso faz com que todos os sujeitos tenham acesso de maneira 

rápida, colaborando, assim, nesse caso, para o processo de planejamento, ensino e 
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aprendizagem. Na visão de Rojo (2009) esse fato é denominado de letramento multissemiótico, 

uma vez que, em sua composição engloba várias semioses como palavras e imagens e isto 

pertence às novas tecnologias.  

O professor para participar da formação continuada faz cursos à distância que se 

configura como uma prática letrada digital e corriqueira, uma vez que, a rotina, na 

contemporaneidade, é muito agitada e tensa, porque há uma demanda muito grande de várias 

atividades ao mesmo tempo e a internet veio para contribuir.  Uma prática letrada muito 

utilizada pelos professores é organizar a agenda em seu computador ou celular. Os sujeitos já 

estão imersos nesse contexto, desde pouca idade. É papel da escola enquanto agência de 

letramento ensinar o letramento digital aos alunos, conforme aponta Xavier (2005). Vejamos, 

a seguir, o segundo quadro. 

 

Quadro 02- Práticas letradas digitais na Universidade                                 

Práticas Ocorrências 

Assistir filmes na internet (Youtube) 80% 

Ler livros digitais na internet 100% 

Fazer pesquisas na internet para sala de aula 100% 

Fazer consultas e pesquisas pela internet 100% 

Fazer cursos à distância  60% 

Navegar por diversos sites 60% 

Copiar músicas e vídeos 40% 

Baixar filmes e músicas 40% 

Enviar e receber e-mails 80% 

Acessar redes sociais 80% 

Ouvir noticiário pela internet 40% 

Copiar músicas em CD 60% 

Organizar agenda computador/celular 60% 
Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras. 

 

No quadro acima estão as práticas letradas digitais que os professores da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte protagonizam no seu ambiente de trabalho e que envolvem 

diretamente o uso das novas tecnologias e, consequentemente, da internet, uma vez que, o 

acesso é necessário e de grande utilidade tanto para os docentes, como para os discentes. As 

práticas letradas digitais como ler um livro no formato pdf é de suma importância para o 

processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira, porque estando disponível para 

acesso, facilita o estudo em termos de tempo e espaço, porque se pode fazer a leitura até pela 

tela do celular. Hoje, o celular é um aliado até na organização da agenda e dos compromissos 

assumidos pelos sujeitos, se configurando como uma prática letrada digital. Indo de encontro a 

essa ideia, Soares (2002) afirma que há uma diferença entre a tela e o espaço físico em que 
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ocorrem as práticas de escrita e leitura, facilitando, assim, o processo de interação linguística 

que possui entre os indivíduos. 

Estando nesse universo acadêmico, o professor constantemente necessita de uma 

formação continuada, como o tempo é muito curto e limitado, a internet ajuda no quesito de 

oferecer cursos à distância, colaborando, assim, para uma maior comodidade nos estudos. 

Outras práticas letradas muito comuns são enviar e receber e-mails, acessar redes sociais, ouvir 

noticiário pela internet, navegar por diversos sites. Tais práticas letradas nos mostram que a 

internet, hoje, é uma grande aliada do professor e nela há uma grande versatilidade e que se 

podem realizar várias atividades ao mesmo, como, por exemplo, está lendo determinado assunto 

em um site e em um click acessar outro link. Lévy (1999) conceitua esse fenômeno de 

hipertextos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo, propusemos como objetivo analisar as práticas letradas digitais de 

um grupo de professores de ensino superior, mais especificamente, do Curso de Letras/espanhol 

do CAMEAM/UERN, analisado sob a luz das categorias: práticas de letramento digitais dos 

professores realizadas no cotidiano; práticas de letramento digitais dos professores realizadas 

no universo acadêmico. 

Nos pressupostos teóricos e metodológicos, seguimos os Novos Estudos do Letramento 

(NEL) com base em Street (2014) e outros autores. As práticas letradas se configuram como 

tais em virtude dos sujeitos fazerem uso da escrita e da leitura em diferentes contextos que 

estejam imersos, inclusive o digital. 

Os resultados das análises apontaram que as práticas letradas digitais no cotidiano se 

refere à leitura de livros digitais, assistir filmes na internet, navegar por diversos sites. Esses 

dados denotam que a internet é um recurso, hoje, que se faz presente em qualquer esfera da 

comunicação que o sujeito se insira, uma vez que, colabora muito no processo de ensino e 

aprendizagem dos sujeitos, tanto no cotidiano como na universidade. Os professores em seu 

cotidiano realizam práticas digitais decorrentes de seu trabalho por meio do acesso à internet 

que viabiliza, assim, uma maior produção de conhecimentos, num curto espaço de tempo. As 

práticas letradas na Universidade foram: ler livros digitais em formato pdf, navegar por diversos 

sites, acessar redes sociais, copiar músicas em CD, assistir filmes no Youtube. Essas práticas 

sociais protagonizadas pelos sujeitos investigados revelam que o acesso à internet, no mundo 

globalizado, de hoje, é essencial para a construção e efetivação no processo de ensino e 
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aprendizagem, nesse caso, de uma língua estrangeira. Os professores fazem usos de diversos 

recursos que a tecnologia oferece para uma aula mais dinâmica e interativa. 
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RESUMO 

 
Este artigo é fruto de uma pesquisa que comparou analisando os usos linguísticos presentes na produção 

escrita de alunos do 9º ano, do Ensino Fundamental-anos finais, com o objetivo de desconstruir a visão 

preconceituosa acerca de escrita de jovens de classes sociais marginalizadas. Trata-se de replicar uma 

experiência realizada por Bernstein (1962) que consistia na retextualização de uma “Tirinha” para o 

gênero narrativo “conto”. O corpus  é constituído por 18 produções escritas por alunos de uma escola 

pública municipal da cidade de Assú/RN. Os fundamentos teóricos provêm da Sociolinguística 

Variacionista cujo maior representante é Labov. As concepções de código elaborado versus código 

restrito (BERNSTEIN, 1962) foram basilares para a análise das amostras analisadas. É uma pesquisa 

qualitativo-interpretativista cuja prioridade é a descrição linguística em detrimento da quantificação das 

amostras. Os resultados parciais evidenciam que alunos de classe sociais desprestigiadas produzem 

textos elaborados, desde que a escola os ensine a fazê-lo. Conclui-se que independente da posição social 

que  a criança ocupe, se ensinada, ela aprenderá qualquer complexidade linguística posta.   

 

Palavras-chave: Preconceito linguístico. Variação. Sociolinguística. Código Elaborado. Código 

Restrito.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é fruto das investigações que estão sendo realizadas em uma escola 

pública municipal, localizada na cidade de Assú/RN. Para o presente trabalho, foram analisadas 

algumas produções textuais escritas por alunos do 9º ano, do Ensino Fundamental. O objetivo 

principal foi desmistificar uma visão preconceituosa acerca de escrita de jovens de classes 

sociais marginalizadas. Para tanto, constituiu-se um corpus constituído por textos produzidos 

em sala de aula a partir de uma situação de escrita real.  

A base teórica utilizada para a análise dos dados provém da Sociolinguística 

Variacionista cujo representante maior é Labov. A perspectiva teórica estrutura-se na 

experiência realizada pelo especialista inglês em sociologia da educação, Basil Bernstein. Em 

sua pesquisa, ele se destacou, pois foi o primeiro a levar em consideração as produções 

linguísticas reais e a situação sociológica dos falantes (CALVET, 2002, p. 17).  

Bernstein, em suas pesquisas, defendia que crianças de classes desfavorecidas, como 

filhos de operários, por exemplo, tinham probabilidades maiores de fracassar em seus estudos 
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por não conseguirem produzir frases complexas e bem elaboradas, ou seja, o código elaborado. 

Ao contrário, segundo o autor, as crianças vindas de classes sociais elevadas são capazes de 

elaborar frases complexas, pelo fato de serem de uma situação financeira mais elevada. Para 

tanto, o sociólogo fundamentado nas ideias de Dürkhein, criou dois códigos para distinguir tal 

diferença: o restrito e o elaborado, que serão tratados na seção (2).  

 

2 SOCIOLINGUÍSTICA: ORIGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A sociolinguística no mundo 

 

A Sociolinguística é um arcabouço teórico que provém da ramificação da linguística. 

Estuda as “relações estabelecidas entre língua e sociedade e seu resultado empírico: a 

diversidade linguística” (MARTINS; TAVARES, 2013, p. 13).  Ela parte do princípio de que 

a variação e a mudança são inerentes às línguas, nesse sentido, devem sempre ser observadas 

ao se analisar a língua. O interesse do sociolinguista volta-se para todas as manifestações 

verbais nas diferentes variedades de uma língua. A prioridade de seus objetivos é compreender 

quais são os principais fatores que motivam a variação linguística e qual a importância de cada 

um desses fatores na configuração do quadro que se apresenta variável. 

O termo Sociolinguística surgiu pela primeira vez, por volta de 1953, em um trabalho 

de Currie, porém, sua eclosão ocorreu em 1964, durante uma conferência organizada por Bright 

em Los Angeles; ainda, com a publicação de Gumperz e Hymes (cf. ELIA, 1987, p. 65).  

Mais precisamente, do dia 11 a l3 de maio de 1964, William Bright tomou a iniciativa 

e reuniu 25 pesquisadores da área em uma conferência, realizada em Los Angeles, para discutir 

questões relativas à  Sociolinguística. Dentre os conferencistas, encontravam-se Meillet, Labov 

e John Fisher. Os principais temas abordados versavam sobre a etnologia da variação 

linguística, por Gumperz; o planejamento linguístico, por Haugen; e a hipercorreção como fator 

de variação, por Labov (CALVET, 2002, p. 20).  

Acerca desses temas, Bright percebeu que a Sociolinguística não era de fácil definição. 

No entanto, entre os diversos temas discutidos existiam muitas ideias em comum. Dessa forma, 

Bright propôs a elaboração de uma lista das dimensões sociolinguísticas. As três primeiras 

dessas dimensões distinguem três fatores principais (CALVET, 2002, p. 21): A idade social do 

falante; A identidade social do destinatário; O contexto.  
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A identidade social do falante refere-se aos múltiplos papeis sociais que o usuário de 

determinada comunidade realiza, mas o que determina a escolha de uma outra variedade é a 

situação concreta de comunicação. Já a temática da identidade social do destinatário parte da 

constatação de que o indivíduo se adéqua automaticamente as outras pessoas e a si próprio de 

acordo com a sua necessidade de fala nas mais variadas categorias. Por fim, e não menos 

importante, o contexto que diz respeito ao conjunto de elementos que moldam a vida em 

sociedade, de acordo com sua cultura e região.  

Quanto aos precursores da Sociolinguística, um dos primeiros a se destacar foi um 

seguidor das teorias saussureanas, o Antoine Meillet. O discípulo de Saussure, a princípio,  

acreditava que no século XX haveria de ser elaborado “um procedimento de explicação 

histórica fundado sobre o exame da variação linguística enquanto inserida nas transformações 

sociais”(CALVET, 2002, p. 23). No entanto, logo rejeitou esse pensamento ao defender 

ferozmente que a explicação linguística se limitasse às interrelações dos fatores estruturais 

internos. E a aparente convergência acerca do social da língua observou-se que o uso do termo 

social pro Saussure e seus discípulos denotava apenas “pluri-individual”, ignorando a interação 

social sob seus aspectos mais gerias (CALVET, 2002, p. 23).  

Após Meillet, surgiu o Basil Bernstein, um sociólogo inglês, que se destacou em sua 

época, por levar em consideração as produções linguísticas reais e a situação sociológica dos 

falantes.  Bernstein postulava que o aprendizado e a socialização das crianças eram definidos  

pelo contexto social familiar em que eram criadas. Assim, defendia que a estrutura social 

determinava entre outras coisas, os comportamentos linguísticos infantis. Com base nisso, 

realizou uma análise das produções linguísticas de crianças de classes privilegiadas e das sem 

privilégios. O pesquisador concluiu que crianças oriundas de meios desfavorecidos dominavam 

unicamente um código restrito, enquanto crianças provenientes de meios favorecidos tinham 

domínio tanto do código restrito quanto do elaborado. 

Sua pesquisa consistiu em analisar textos produzidos por crianças das duas classes 

sociais. A produção textual foi produzida a partir da solicitação de que os alunos descrevessem 

uma história a partir de uma história em quadrinho sem texto verbal. Sua análise atestou que 

crianças de classe sociais desfavorecida produziam textos quase sem sentido sem o suporte das 

imagens. Por outro lado, as crianças oriundas de classes favorecidas produziam um texto 

"autônomo” (CALVET, 2002 p. 18). Apesar de sua visão reducionista, Bernstein significou 

uma virada na história da Sociolinguística por ter acelerado a emergência de uma concepção 

social de língua.  
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E assim, surge no campo da linguística William Labov, que centra seus estudos na 

parole opondo-se ao mestre genebrino. Há o enfoque do estudo da parole de um ponto de vista, 

social e não individual (ELIA, 1987, p. 24). A pesquisa de Labov, que foi realizada em Martha’s 

Vineyard ocupou-se com o modo de articulação do primeiro elemento dos ditongos /ay/ e /aw/, 

como em right e house. O autor entrevistou 69 informantes e concluiu que o alteamento é um 

fenômeno dialetal; que na ilha houve tendência para a normalização, ou seja, no sentido da 

pronúncia própria do padrão (ver CALVET, 2002, p. 80; ELIA, 1987, p. 25). 

William Labov realizou uma pesquisa sobre a fala dos negros-americanos, no ano de 

1966. Nessa pesquisa, o autor desenvolveu várias críticas a respeito dos postulados de 

Bernstein, comprovando que o mesmo não descrevia com clareza os códigos usados por esta 

comunidade afro, mas sua pesquisa fico restrita a apresentar seus estilos sem nenhuma teoria 

concreta e consolidada (ver ELIA, 1987, p. 75). 

Retomando a questão dos estudos dos negros-americanos, Labov ainda classificou as 

variações, podendo assim, identificá-las de maneira mais fácil. Dessa forma, as variedades 

linguísticas passaram a ser vistas com base em vários critérios, como por exemplo, idade, sexo, 

espaço geográfico, classe social, dentre outros. Em seus primeiros trabalhos, Labov distinguiu 

variação social e variação estilística. A variação social é compreendida como “traços da língua 

que caracterizam vários subgrupos numa sociedade heterogênea” (MARTINS; TAVARES, 

2013, p. 22). Já a variação estilística, trata de “alternâncias pelas quais um falante adapta sua 

linguagem ao contexto imediato de fala” (MARTINS; TAVARES, 2013, p. 22). Além desta 

distinção, destacamos em (a), (b), (c) e (d) algumas classificações labovianas acerca das 

variações linguísticas: Variação Diatópica; Variação Diafásica; Diastrática; e Diacrônica. 

A Variação Diatópica: representam as variações que ocorrem pelas diferenças regionais 

denominadas dialetos, são as variações referentes a diferentes regiões geográficas, de acordo 

com a cultura local. Já a Variação Diafásica diz respeito ao modo em que ocorre a interação. 

Assim poderá ser mais formal ou informal. A Variação Diastrática refere-se à variação social 

oriunda da variedade que emerge dos mais diversos grupos sociais: gírias, jargões e o linguajar. 

E a variação Diacrônica, dá-se ao fato de a língua por ser dinâmica sofrer transformações ao 

longo do tempo.  

A Sociolinguística tem contribuído para a descrição e explicação de fenômenos 

linguísticos, bem como no fornecimento de subsídios para a área do ensino de línguas. Para 

Labov (apud ELIA, 1987), os dialetos das classes desfavorecidas não são inferiores, 

insuficientes ou corrompidos. São estruturados com base em regras gramaticais internalizadas, 

que podem diferir das regras do dialeto eleito como padrão em uma comunidade de fala. Dessa 
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forma, essa corrente teórica viabiliza aos professores de língua uma visão menos preconceituosa 

e incentiva-os a valorizar todos os dialetos e a mostrar aos alunos que o dialeto culto é 

considerado melhor socialmente, mas que estrutural e funcionalmente não é nem melhor nem 

pior que o dialeto da comunidade do aluno. 

 

2.2. A Sociolinguística Variacionista nas cores do Brasil 

 

A Sociolinguística Variacionista, ao chegar às terras brasileiras por volta de 1970, 

encontrou um solo fértil para aplicação e desenvolvimento de seus postulados teóricos e de sua 

metodologia de trabalho empírico.  

Segundo Votre e Cezario (2008, p. 147), as pesquisas brasileiras fundamentadas nessa 

teoria iniciaram através da atuação de alguns grupos de pesquisadores, a saber: o grupo do 

projeto Mobral Central, o grupo do projeto da Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro 

(Nurc) e o do projeto Censo da Variação Linguística no Estado do Rio de Janeiro (Censo), tendo 

como coordenadores os professores Miriam Lemle, Celso Cunha e Anthony Naro, 

respectivamente. Desde então, muitos trabalhos foram realizados nessa perspectiva teórica. 

A sociolinguística dedica-se a análise da “língua tal como usada na vida diária por 

membros da ordem social, este veículo de comunicação com que as pessoas discutem com seus 

cônjuges, brincam com seus amigos e ludibriam seus inimigos” (LABOV, 2008, p. 13). Essa 

afirmação é totalmente contraria a defendida pela linguística dominante do século XIX, em que 

a língua era conceituada como um sistema estável e homogêneo. Para a sociolinguística 

variacionista, “a língua é uma instituição social, logo não pode ser estudada como uma estrutura 

autônoma, independente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas que a 

utilizam como meio de comunicação” (VOTRE; CEZARIO, 2008, p. 141). Assim, ela apresenta 

variabilidade em todos os níveis. Quer seja entre grupos de falantes de determinada idade 

(diacrônica), modalidade (diafásica), classe social (diastrática), região (diatópica).  

Neste texto, enfatizamos um debate ascendido no campo da sociolinguística que 

ocasionou o confronto de Bernstein e Labov, no que diz respeito às maneiras interpretativas das 

oposições aos níveis socioletais de uma determinada comunidade linguística. Bernstein 

desenvolveu alguns trabalhos nesta área, ao qual parte de uma oposição muito nítida. Baseada 

nas ideias de Durkheim, em certo sentido, defendeu que a sociedade estava dividida em classes 

antagônicas. Por este motivo, em 1962, passou a classificar suas pesquisas com base em dois 

códigos: código restrito (restricted code) e código elaborado (elaborated code). Esse tema 

será retomado na seção 2.3. 
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2.3. As classes sociais e as deficiências linguísticas: uma visão distorcida 

 

Bernstein, um sociólogo da educação, foi um dos primeiros estudiosos a considerar 

simultaneamente “as produções linguísticas reais (o que era fruto em pequeníssima escala pelos 

autores inspirados no marxismo) e a situação sociológica dos falantes” (CALVET, 2002, p. 17).  

O especialista inglês buscava compreender qual era o papel que a comunicação linguística 

desempenhava em uma sociedade estruturada em classes sociais. Para tanto, ele partiu da 

verificação de que crianças provenientes de classes operárias não obtinham o mesmo êxito na 

escola que as crianças de classes sociais elitistas. O índice de fracasso escolar era provocado 

pelas diferenças sociais. A partir dessa observação, ele passou a analisar as produções escritas 

de crianças categorizando-as como código restrito e código elaborado. As características desses 

códigos são descritas por Elia (1987, p. 78), como vistas em (a) e (b): 

 

(a) Código restrito: O código restrito possuiria as seguintes características: Frases 

gramaticalmente pobres e breves, mal construídas, sem subordinação, limitado uso de 

adjetivos e advérbios, frequente desvio do assunto inicial, frequente recurso de 

interrogativas, do tipo que Jakobson chamaria fático; e seus falantes com um certo 

descompasso na aprendizagem com relação ao mundo. 

 

(b) Código elaborado:  O código elaborado possui caracteres contrários: sintaxe regular e 

procedimentos gramaticais adequados, uso mais frequente de preposições para indicar 

relações lógicas, seleção apropriada de advérbios, expressões conceitualmente 

hierarquizadas em função da organização de experiência.  

 

Labov rejeita essa teoria bernsteineana do déficit linguístico que remete a um déficit 

mental. Discorda que um vocabulário “pobre” e uma gramática “pobre” levem a uma situação 

de inferioridade intelectual, o que justificaria uma educação compensatória para eliminar esse 

déficit. 

Percebe-se, dessa forma, que William Labov tem a mesma concepção do pai da 

linguística moderna: “a priori que toda modificação da estrutura social se traduzirá por uma 

mudança das condições nas quais se desenvolve a linguagem (...) há um elemento cujas 

circunstâncias provocam perpétuas variações” (SAUSSURE apud ELIA, 1987, p. 64). 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é empírica de cunho qualitativo-interpretativista. A base teórica está 

assentada nos postulados da Sociolinguística Variacionista. Os fatores evidenciados neste 

recorte analítico foram o social e a escolaridade dos participantes. A pesquisa foi realizada com 

18 participantes com idade entre 13 a 17 anos, cursando o  9º ano do ensino fundamental-anos 

finais de uma escola pública municipal do município de Açu. Todos eram oriundos de classe 

social desprestigiada. 

A constituição das amostras para análise foi realizada em sala de aula de língua 

portuguesa de uma escola da cidade de Assú/RN. Para a produção textual do gênero narrativa 

partiu-se de uma tirinha em quadrinhos em que só havia o uso da linguagem não-verbal, ou 

seja, havia apenas gravuras em preto e branco. Seguiu-se assim, os mesmo passos descritos na 

experiência vivenciada por Bernstein (1962). A atividade consistiu em o aluno produzisse uma 

narrativa a partir da tirinha sem texto verbal. Os textos produzidos nesta oficina foram tratados, 

codificados, classificados e organizados constituindo o corpus de análise.   

O corpus de análise foi constituído por dezoito (18) textos empíricos, produzidos em 

sala de aula de língua portuguesa. As amostras constituídas provêm da produção textual de 18 

participantes do projeto realizado no 9º ano de uma escola municipal da cidade de Açu, no ano 

de 2019. Para manter o sigilo do participante da pesquisa autores dos textos foi criado um 

código para identificação de seu texto com os seguintes informes: o nome do autor (ADSC), 

número versão da produção textual (PT1), o ano em que estuda (9 EF), e escola (LF), por último 

a data da produção versão em análise; isso gerou um código para cada amostra constituída, 

como por exemplo (ADSC-PT1-9 LF 09.09.2019). 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O corpus analisado evidenciou as seguintes características: nenhuma fuga ou desvio do 

assunto proposto, uso frequente de preposições para indicar relações lógicas, seleção apropriada 

da advérbios, expressões conceitualmente hierarquizadas em função da organização de 

experiência, atestando que crianças oriundas de classes sociais desfavorecidas produzem textos 

autônomos. Assim, foi constatado que, ao contrário do que defendia Bernstein (1962), os alunos 

de classes sociais desfavorecidas conseguem produzir mais que frases aleatórias, como 

classifica o código restrito. Ou seja, eles são capazes de produzir frases coordenas, 

subordinadas, usam conectivos, que ligam uma frase a outra dando continuidade ao sentido 
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textual. Porém, demonstram uma certa dificuldade com relação aos usos de alguns temas 

gramaticais como, por exemplo, o uso de pontuação e ortografia.  

 

Texto 1: Sendo uma boa pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da pesquisa – (AVSA 9 LF 09.09.20191) 

 

Na análise do texto 1, percebe-se que o participante da pesquisa, consegue produzir 

frases complexas (tanto coordenadas quanto subordinadas) fazendo uso de elementos coesivos 

que favorecem a coesão explícita entre as partes textuais, assegurando, assim coerência ao texto. 

Nele o vocabulário usado é típico do meio social em que vive (o uso do “relado”), além de 

marcas da oralidade (repetição do aí como um conector), faz uso de formalidade desnecessária 

“Senhor Cebolinha”, pois são dois amigos e estão no contexto informal.  

 

Texto 2: O grito escandaloso 

01 O grito escandaloso 

02 Um dia pela manhã Cascão estava 

03 Brincando então ele caiu e se machucou 

04 logo depois apareceu cebolinha seu amigo, incomo- 

05 Dado com os gritos de Cascão ele correu para 

06 Tentar ajuda-lo então Cebolinha resolveu fazer um  

07 Curativo em Cascão mais cebolinha resolveu fazer o 

08 Curativo tampando a boca do seu amigo para 

                                                             
1 Ver codificação na seção de metodologia. 

01 Sendo uma boa pessoa 

02 Cascão estava passando na rua  e do nada 

03 Ele se deparou com uma poça de água  

04 e caiu dentro dela e ser machucou 

05 Ai ele ser levantou quando ele ser 

06 Levantou ele sentiu uma grande dor 

07 Quando ele olhou para baixo viu a sua 

08 Pena todo relado ai percebeu não estava 

09 Conseguindo anda ai começou a  

10 Perdi ajudo socorro alguém me   

11 Ajude e nesse momento passou o 

12 Senhor Cebolinha ai o Senhor 

13 Você está precisando de  

14 Ajuda ele lhe respondeu estou 

15 Eu acabei de cair e não estou 

16 Conseguindo me levantar será que você pode  

17 Me ajudo. e o Cebolinha dessi com certeza 

18 Eu posso ajudar vamos ao hospital (...) 
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09 Ele não gritar nem incomodá-lo . mas. 
Fonte: Acervo da pesquisa – (ADSC-PT1-9 LF 09.09.2019) 

 

No texto 2, verifica-se o uso dos elementos conectores como “então, e, logo depois, mas, 

para” na construção de orações complexas. O texto é constituído por período composto, no 

entanto, a produção deixa claro que falta o domínio do uso da pontuação que é relevante na 

produção escrita. O autor faz uso de uma seleção vocabular adequada ao campo semântico 

abordado; suas ideias estão coerentes com o texto primeiro. Ainda além da pontuação, necessita 

que a escola invista mais no ensino de ortografia. É algo perceptível nesta produção.  

 

Texto 03: Amigo que é amigo ajuda de qualquer forma 

01 AMIGO qUE É AMIGO AJUDA DE qUALqUER FORMA (Sic) 

02 NUMA TARDE DE DOMINGO CASCÃO ESTAVA BRINCANDO 

03 NO PATIO DA SUA CIDADE qUANDO DERE PENTE 

04 SEM qUERER SOFREU UMA qUEDA qUE CHEGOU 

05 A MACHUCAR O SEU JOELHO ELE SENTIU MUITA DOR 

06 E COMEÇOU A GRITAR MAIS PRA SUA SORTE SEU 

07 MELHOR AMIGO IA PASSANDO POR ALI qUANDO SEU 

08 MELHOR AMIGO CEBOLINHA PERCEBEU qUE SEU AMIGO 

09 TINHA SE MACHUCADO RAPIDAMENTE CORREU ATÉ 

10 SUA CASA E BUSCOU UM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 

11 qUANDO CEBOLINHA CHEGOU ATÉ SEU MELHOR AMIGO 

12 CASCÃO JÁ FICOU BEM MAIS TRANqUILO ACHANDO 

13 qUE CEBOLINHA IA LHE FAZER UM CURATIVO NO SEU 

14 MACHUCADO MAIS NA VERDADE CEBOLINHA TEVE 

15  A IDEIA DE COLOCAR O CURATIVO NA SUA BOCA 

16 PARA qUE ELE PARACE DE GRITAR. 
Fonte: Acervo da pesquisa    (FEM-PT1- 9 LF 09.09.2019) 

 

O texto 3 apresenta um texto narrativo composto por dezesseis linhas escrito em letra 

de forma (por que não usa a letra cursiva). Chama a atenção o título marcado por uma 

construção nos moldes do Código elaborado, como proposto por Bernstein. Além disso, há uso 

de conectores adequados para o estabelecimento da coesão entre as partes oracionais de uma 

construção sintática complexa. No entanto, pode ser observado que o autor precisa rever 

questões linguísticas, em especial, a pontuação. Como está ainda no ensino fundamental, esta 

observação possibilita a escola a planejar oficinas para tratar desta questão, muito frequente nos 

textos analisados, como pode ser verificado no texto 4. 

 

Texto 4: Perde o amigo, mas não perde a piada 

01 Perde o amigo mas não perde a piada 

02 Num certo dia o cascão estava jogando bola 
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03 No campinho, enquanto ele jogava ele caiu e ma- 

04 Chucou a perna e começou a grita: 

05 -Ai ai tá doendo ai como dói muito  

06 E o seu amigo foi passando e começou a correr 

07 E voltou com uma bolsa com esparadrapo e cascão 

08 Ainda chorando e gritando, cebolinha pergunta: 

09 -O Que aconteceu? Aonde dói? 

10 E o cascão só fazia grita, então Cebolinha passou 

11 Esparadrapo na boca e Foi embora. 
Fonte: Acervo da pesquisa – (KFNA-PT1- 9 LF 09.09.2019) 

 

No texto 4, estruturalmente, apresenta onze linhas escritas em uma produção constituída 

por três parágrafos. Apresenta marcas temporais “Num certo dia”, algo típico de um texto do 

gênero narrativo. Quanto às construções sintáticas, a partir do título do texto, podemos perceber 

o uso de uma construção complexa “Perde o amigo, mas não perde a piada”. Trata-se de uma 

oração coordenada sindética adversativa que o autor do texto pode até não está ciente da 

classificação oracional, no entanto, faz uso dela. O parágrafo inicial do texto apresenta 

progressão textual e um período composto por várias orações, ou seja, o código elaborado está 

presente, embora seja preciso rever questões linguísticas, no tocante à pontuação.  

Nesse sentido, os textos em geral, mostram à escola o que o aluno não domina para que 

assim fortaleça o ensino com os temas que precisam ser assimilados pelos alunos. Portanto, 

afirmar que crianças de origens humildes não fazem uso do código elaborado, além de se tratar 

de uma visão errônea, é preconceituosa, devendo ser banida do meio social.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob a perspectiva da sociolinguística, pode ser observado que os trabalhos realizados 

por estes alunos demonstram o contrário do que Bernstein afirmava; crianças de classes menos 

favorecidas dominam o código restrito, mas também fazem uso do código elaborado. No 

entanto, para que aprimorem mais suas práticas de escrita, se faz necessário que a escola invista 

mais no ensino de produção textual mediado pelos gêneros discursivos ou textuais como forma 

de viabilizar uma aprendizagem mais produtiva acerca da produção textual escrita. 
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RESUMO 

 
Advindo da problemática acerca das formas de letramento e produção textual em audiência na sala de 

aula, concomitante ao tratamento da linguagem numa perspectiva diversificada atado ao fenômeno de 

variação linguística, este artigo tem por objetivo comparar os resultados da experiência realizada por 

Bernstein (1962) acerca da competência de escrita de jovens oriundos de classes sociais diferentes com 

alunos oriundos da rede pública. A abordagem teórica adotada é a Sociolinguística na perspectiva 

Variacionista de William Labov (1966). Segundo Bernstein, indivíduos oriundos de classe social 

desprestigiada não tinham competência para produção de textos escritos usando um código mais 

elaborados. Notou-se o que lhes era comum em uma produção em que predominava o código restrito da 

língua. Partindo da ótica de que a relação entre língua e sociedade são inerentes, buscamos, por meio da 

comparação com a teoria bersnsteineana, analisar a produção textual de uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental - Anos Finais - de uma escola Municipal da cidade de Açu/RN. Para esta análise foi 

selecionada uma amostra dentre um corpus com dezoito textos. Os resultados parciais não confirmaram 

a hipótese acerca de que a escrita de jovens oriundos de classes marginalizadas priorize o código restrito 

em detrimento do código elaborado. 

 

Palavras-chave: Sociedade. Linguística. Sociolinguística. Variação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos fatores que motivam um estudo linguístico é a comunicação entre os indivíduos 

contidos em um sistema social, dado pela relação mais básica entre língua e sociedade.  As 

evidências de que a linguagem vem sendo avassaladora ao que confere um objeto de estudo, 

neste caso, a própria língua num segmento heterogêneo, foi justamente o que motivou esta 

atividade: o trajeto sociolinguístico omisso ao que os indivíduos podem transparecer em sua 

dinamicidade. 

Ao que confere uma concepção de língua como interacionista conceitualizada, uma 

vez que o fenômeno de variação só ocorre em função de quem faz o uso da língua. Este trabalho 

busca comparar os resultados da experiência realizada por Bernstein (1962) acerca da 

competência de escrita de jovens oriundos de classes sociais diferentes com alunos oriundos da 

rede pública.  O embasamento teórico provém do campo da sociolinguística laboviana que 

estuda a estrutura e a evolução de uma língua dentro do seu contexto social. Em sua ótica, a 

língua é heterogênea, logo passível de variadas formas de uso da língua conforme seus falantes 

ou grupos sociais. Metodologicamente, trate-se de uma pesquisa empírica de base qualitativo-
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interpretativista. O corpus de análise provém de textos escritos de aluno do 9º ano da rede básica 

de ensino público de uma escola no município de Assu/ RN. As amostras foram constituídas 

em sala de aula de língua portuguesa no ano de 2019. A conclusão atestada pela comparação 

foi que alunos oriundos do ensino público produzem textos mais elaborados em que fazem uso 

de orações complexas. O que se observou é que a sala de aula de português deve investir mais 

em produção de texto escrito desde o ensino fundamental, instigando o aluno a analisar/ refletir 

sobre os fatos da língua.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Um “estopim” panorâmico 

 

Os estudos linguísticos do final do século XIX para o início do século XX, alavancados 

por Ferdinand Saussure (renomado “Pai da Linguística Moderna”) acerca da corrente de estudo 

estruturalista, apadrinhados ao estudo da língua (langue) compreendida como um sistema da 

entidade social em detrimento à fala (parole) referenciando o individual. Queria Saussure, sob 

uma de suas dicotomias, tentar concretizar a langue como um objeto de estudo enquanto ciência 

ao privilegiar que esta “é compreendida nela mesma e por si mesma”. Em contrapartida, a 

principal indagação do fato de abstrair a língua ao fator biológico tornaria desprezível a questão 

da competência (langue) cognitiva humana sob o desempenho (parole) da linguagem e já tê-la 

como um aspecto pré-determinado, levou a Noam Chomsky na corrente gerativista, em 1960, 

a refletir e postular as suas contribuições para os estudos linguísticos. 

 

2.2 O aspecto socio-histórico da Língua 

 

Em contrapartida, ainda após a visão saussureana, o que prevalecia para Antonie Meillet 

(1866-1936) era o porquê de tal desvinculação (langue vs. parole) no fenômeno linguístico, 

pois o que se tornara relevante para ele era compreender o aspecto social da língua associada à 

estruturação da mesma. Meillet suscita que enquanto Saussure distingue os fatos da língua sob 

uma de suas dicotomias (sincronia vs. diacronia) percebidas em diferentes abordagens, 

entretanto, para Meillet, a fusão dessas torna-se inevitável, pois o aspecto social da língua é 

motivado por razões históricas acerca do fato social e o sistema em que a contém (apud 

CALVET, 2002, pp. 15-16). Ora, se a sociolinguística tratará, basicamente, da relação entre 



 

 

P
ág

in
a1

1
9

3
 

língua e sociedade, seria injusto dizer que esta surgiu após o panorama de Willian Labov mais 

adiante na década de 60. Todavia, 

 

[m]uitos estudiosos se interessavam pela relação entre língua, cultura e 

sociedade, como os dialectólogos (nota) que trabalharam no Linguistic Atlas 

of the United States and Canada, e o estudioso Meillet que, em 1926, afirmou 

que a história das línguas está relacionada com a história da cultura e da 

sociedade (WILSON; MARTELLOTA; CEZARIO; 2006, p. 222). 

 

Sendo assim, não cabe aqui atribuir o surgimento da sociolinguística como um campo 

fixado numa corrente teórico-metodológica, tendo em vista que o objeto de estudo desta ainda 

estava com o processo de descobertas em vigor. 

A Sociolinguística passou a ser conhecida como um campo de estudos a partir do 

Congresso da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) – de 11 a 13 de maio em 

1964. O evento foi organizado por William Bright que tomou a iniciativa de reunir em uma 

conferência da área da Sociolinguística, em Los Angeles, 25 pesquisadores dessa área. Entre 

eles, encontravam-se Meillet, Labov, e John Fisher. Dentre os temas abordados estavam: A 

etnologia da variação linguística (Gumperz), O planejamento linguístico (Haugen), e A 

hipercorreção como fator de variação (Labov). Ali, Labov afirma: “durante anos recusei-me a 

falar de sociolinguística, pois este termo implica que poderia existir uma teoria ou uma prática 

linguística fecunda que não fosse social” foi exatamente o que ficou polêmico por William 

Labov (1976, p. 37), pois para ele a Sociolinguística equivale à linguística.  

A linguagem em atividade sincrônica ao meio social dar-se pelo sistema de 

comunicação oral que a língua detém à construção do próprio ser resultando, assim, em fatores 

socioestruturais e sociofuncionais que se corroboram nos repertórios linguísticos dos falantes 

(fatores verificáveis em ALKMIN, 2001, p. 21; BORTONI-RICARDO, 2014, p. 49). Logo, é 

prudente afirmar que esta nova corrente de estudos foi compreendida como uma variante da 

Linguística, dado que a dissociação dos componentes língua como fator social e fala como 

desempenho, torna-o redundante perante aos estudos linguísticos, já que estes se equivalem (cf. 

LABOV, 1960). Ou seja, se “a Sociolinguística é a Linguística” é justamente porque para Labov 

é inviável não relacionar língua de sociedade, considerando que a primeira é compreendida, a 

princípio, como um sistema de signos de que se relacionam, a segunda também é um sistema 

ainda mais rico que gera a linguagem - produto da dinamicidade das relações sociais - e não se 

limita, consequentemente, à uma estrutura abstrata. 
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2.4 A frenesi linguística estratificada: código restrito x código elaborado 

 

Basil Bernstein, um sociólogo inglês, embasado em Durkheim defendia o reflexo de 

circunstâncias da atividade linguística em diferentes classes sociais. Interessou ao autor os 

fatores referentes à “Deficiências Linguísticas” (BERNSTEIN, 1975) agrupadas em dois tipos 

de códigos: o restrito e o elaborado. Basicamente, o primeiro é dominado pela classe 

trabalhadora (workin class) e desfavorecida da massa em virtude de um repertório linguístico 

reduzido; e o segundo pela classe média (middle class) favorecidas pela massa em virtude do 

prestígio social que tomou este tipo de linguagem. Urge, assim, que ambos os códigos traduzem 

uma espécie de “Estratificação social linguística.” (cf. BERNSTEIN, 1975 apud CALVET, 

2002, p. 17-8). 

Por outro lado, em termos de pesquisas sociolinguísticas, os fatores de estratificação, 

indubitavelmente, se associam de forma simultânea ao construir a linguagem sob uma 

perspectiva diacrônica de forma igualitária, pois é em tempo presente (sincrônico) que se obtém 

uma investigação mais relevante do retorno linguístico congruente o universo social permeado. 

Para tanto, os códigos distinguidos são o código restrito caracterizado por possuir 

 

Frases gramaticalmente pobres e breves, mal construídas, sem subordinação, 

limitado uso de adjetivos, e advérbios, frequente desvio do assunto inicial, 

frequente recurso interrogativas, do tipo que Jakobson chamaria de fático; e 

seus falantes com um certo descompasso na aprendizagem com relação ao 

mundo (cf. ELIA, 1987, p. 78). 
 

Esse código restrito, na visão de Bernstein, caracteriza a produção de escrita oriunda de 

pessoas de classes desfavorecidas. Já a classe mais abastada teria um vocabulário mais amplo 

e sua produção textual também seria mais elaborada por possuir “uma sintaxe regular e 

procedimentos gramaticais adequados, uso mais frequente de preposições para indicar relações 

lógicas, seleção apropriada da advérbios, expressões conceitualmente hierarquizadas em função 

da organização de experiência” (cf. ELIA, 1987, p. 78). 

Esta afirmação é totalmente contraria do que defendia a linguística dominante do século 

XX, em que a língua era conceituada como um sistema estável e homogêneo. Para a 

sociolinguística variacionista, o fator da heterogeneidade linguística é pertinente, pois 

apresenta variabilidade categórica de níveis determinantes; quer seja entre grupos de falantes 

de determinado contexto comunicativo (diafásica), estrato sociocultural (diastrática), espaço 

geográfico (diatópica), e assim por diante. 
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2.5 A teoria Vaciacionista de Willian Labov 

 

As evidências fundamentadas pela teoria variacionista são efetivamente válidas para 

desconstruir os aspectos influentes das estigmatizações da língua como as de “erro linguístico”. 

Labov (1966) postula que os fenômenos linguísticos irão se relacionar com os aspectos sócio-

históricos de cada falante, os quais consolidam a natureza heterogênea da língua variações 

como: 

Variação Diacrônica: está relacionada aos aspectos históricos que caracteriza termos 

variantes na língua ao longo de um tempo, isto é, como a língua muda a depender do tempo em 

que a situa. Ocorre por meio da supressão das estruturas morfossintáticas, todavia mantêm o 

sentido. Modelo disto está na evolução do pronome “você” que foi suprimido ao longo do 

tempo: Vossa mercê > Vos mercê > Vosmecê > Você. O mesmo ainda sofre redução em 

contextos informais no internetês como Vc > C.  

Variação Diatópica: trata de como os termos variantes são percebidos quando 

ofertados em diferentes espaços em que os falantes se localizam. Este tipo de variação é típico 

de fatores regionalistas com suas respectivas classificações e subclassificações tanto no eixo 

sintático (vocabular) quanto no semântico (sentido).  

Variação Diafásica: caracterizada pelo contexto em que ocorre a atividade 

comunicativa em que se observa os fatores de adequação comunicativa a quem se dirige o 

discurso.  

Variação Diastrática: essencialmente percebida em grupos sociais dos falantes no que 

tange questões culturais, faixa etária, sexo, estratificação social, e assim por diante. Certamente, 

um grupo de médicos terá uma linguagem distinta a um de advogados; além de 

subclassificações, como nas escolas nos grupos das garotas, dos garotos, dos nerds, dos 

“populares”, e assim por diante. 

Bortoni-Ricardo (2014, p. 49) confirma que esses fatores variacionistas representam os 

atributos de um falante, a depender de sua idade, sexo, seu status socioeconômico, nível de 

escolarização, etc. que resultam na estruturação linguística que fazem parte da própria 

individualidade do falante (conhecimento de mundo). 

 

2.5.1 Os eixos fonético/fonológico e morfossintático/semântico 

 

Consoante Marcos Bagno (2015) a sociolinguística vai mostrar que toda língua muda 

com o passar dos tempos e varia a depender do espaço a partir dos traços sociais que a 
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condicionam (sociais, culturais, regionais e históricos) por seus falantes. Fiorin (2015, p. 114) 

em 5) destaca:  

 

Fonético/ Fonológico: refere-se aos socioleto, já que se centra na tonicidade 

ou atonicidade de palavras, como por exemplo em “Produção”: pr[ô]dução 

(som fechado – Sudeste do Brasil – São Paulo); pr[ó]dução (som aberto – 

Nordeste do Brasil – Recife). 

 

Morfossintático e Semântico: centrado no fator de dialeto, visto que as 

variantes sofrem alterações lexicais, mas que não perdem o sentido puro. 

Modelo disto está em “Bolo de leite” – Pau dos Ferros, RN; “Bolo da Moça” 

– Natal, RN; “Paçoca (de carne) – Natal, RN”; “Paçoca (de amendoim) 

Curitiba, PR”. 

 

Estas categorias, ainda sim, podem se determinarem simultaneamente no que se refere 

a um termo variável e outro(s) termo(s) variante(s), visto que ambos irão ser motivados, 

principalmente por aspectos diacrônicos e diatópicos. Enquanto o primeiro se refere a um termo 

puramente dotado de significado numa perspectiva universal, o segundo concerne a um tipo de 

filial variável a depender do espaço geográfico em que se configura. Para tanto, ao considerar 

os fatores da própria língua em fatores linguístico-estruturais, tais como ambiente fonológico 

em que o segmento em que está a variação ocorre, a classe da palavra, a estrutura sintática, etc. 

Assim, “[...] podem ser fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos e até 

discursivos” (cf. BORTONI-RICARDO, 2014, p. 49). 

No Brasil, a sociolinguística inaugura-se na década de 1970, quando Fernando Tarallo, 

em seu livro “A pesquisa Sociolinguística (1980), vigorou a teoria Laboviana (variacionista), 

abordando de duas maneiras características deste viés: os procedimentos metodológicos a partir 

do objeto de estudo até comprovar variação da língua em atividade local. Adveio dessa maneira 

porque o Brasil, em virtude de sua extensa área territorial e cultura acolhedora, é caracterizado 

por sua nação miscigenada culturalmente. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O propósito do método de entrevista sociolinguística é o de minimizar o efeito 

negativo causado pela presença do pesquisador na naturalidade da situação de 

coleta de dados (TARALLO, 1990, p. 21). 

 

Esta pesquisa é empírica e sincrônica de caráter qualitativo-interpretativista concerne às 

colocações levantadas anteriormente até esta seção, visto que em uma atividade de letramento, 

sob uma análise textual, verificou-se a atribuição das interpretações do processo de variação 
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em tempo presente na produção escrita de alunos do 9º ano do ensino fundamental – anos finais 

– de uma escola pública no município de Açu, RN. Alguns procedimentos foram fundamentais 

para dar acesso ao corpus deste escrito, os quais serão abordados na seção de tratamento das 

amostras.  

Sendo assim, este artigo reúne as postulações dos principais pioneiros da 

Sociolinguística, dado balizamento do objeto de estudo centrado na perspectiva Variacionista 

de William Labov (1966; 2008) e as investigações de Tarallo (1990) no Brasil. Entretanto, as 

colocações feitas por Calvet (2002) a respeito de um estudo histórico mais aprofundado em 

consonância à Wilson, Martellota e Cezario (2006), Bortoni-Ricardo (2014), Alkmin (2001), 

Elia (1987) e Bagno (2007) combinaram-se de forma coerente no que se refere a uma 

linearidade mais condizente aos estudos. 

 

3.1 Tratamento das amostras 

 

Os textos produzidos pelos alunos foram codificados para garantir o anonimato do 

participante. Os códigos usados referem-se ao nome do aluno, ao número da produção textual 

aplicada, ao ano escolar do aluno, à escola em que estuda e, por fim, à data da produção do 

texto: 

 

Tabela 1 - Códigos referentes a cada Produção Textual analisada 

ASS: são as iniciais dos nomes dos participantes da pesquisa 

PT1: Produção de texto 1 

9: 9º ano do Ensino Fundamental – anos finais 

LF: Escola Municipal Luíza de França 

09.09.2019: correspondem a data da aplicação da atividade. 

 

A atividade1 foi aplicada nos primeiros horários do turno vespertino. Após a realização, 

os textos foram recolhidos e organizados para receberem o tratamento adequado à pesquisa. Ao 

todo constituíram-se 18 produções escritas que foram digitadas (mantendo a originalidade do 

padrão de escrita em consideração à licença textual dos escritores), numeradas e organizados 

em ordem alfabética, seguindo a ordem do diário escolar. Para tanto considerou-se as teorias 

                                                             
1 Nesta atividade continha elementos que foram, propositalmente, selecionados para compor uma contextualização 

interdisciplinar do lúdico sob o conceitual. Por meio de uma tirinha e abaixo um espaço pautado para escrever o 

texto acerca da interpretação textual respectiva, tendo em vista que na tirinha não continham a fala dos personagens 

e não foi comandado gênero textual algum para a produção, foi possível a atribuição do espaço criativo, dissertativo 

e de respeito cognitivo sob a capacidade de leitura não verbal dos alunos. 
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sociolinguísticas a fim de revis(i)tar os aspectos contidos na escrita da amostra a ser analisada 

referente aos códigos de Bernstein. 

 

4 COMPARANDO TEXTOS À LUZ DE BERNSTEIN 

 

Para esta análise, considerou-se apenas um texto dentre o corpus. Percebamos agora, 

diante das colocações feitas no texto abaixo, que as construções lexicais do participante da 

pesquisa contribuíram para os aspectos sintático-semântico - sobretudo – das produções 

atrelados às fontes variacionais do fenômeno linguístico.  

 

Texto 1 

01 A urgência de Cascão 

02 Cascão estava sentindo dor no pé gritan- 

03 do por causa da dor e o amigo 

04 dele passou e viu. 

05 Cascão estava com muita dor já 

06 não tava mais aguentando aquela 

07 dor e o a migo dele viu que ele 

08 não estava mais aguentando e cor- 

09 reu Pra socorre o amigo. 

10 Cascão já estava cansado da dor 

11 que ele estava sentindo e fico segu- 

12 rando o Pé enquanto o amigo chegava 

13 Pra socorre ele e o amigo dele chegou 

14 ajudou e toda aquela dor passou. 

Fonte: Arquivo da pesquisa - ASS-PT1- 9 LF 09.09.2019 

 

O texto do participante da pesquisa (ASS) está de acordo com o ano escolar em que 

estuda (9º ano do Ensino Fundamental). Trata-se de um texto com quatorze linhas; com uma 

ortografia adequada à separação silábica (translineação); o desígnio de um título textual 

chamativo que sintetiza todo o conteúdo da produção; e as evidencias das escolhas lexicais sob 

a visão sociolinguística está compatível com o conhecimento de mundo ao reconhecer os 

personagens da tirinha, e a linguagem não-verbal também foi compreendida com base em suas 

próprias experiências, certamente. Além disso, revela, por meio de traços na escrita, os 

elementos da narrativa característicos de um conto, pois nele contém uma introdução, um 

desenvolvimento, um clímax e um desfecho que desvela um epílogo coerente. 
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Assim, percebe-se pouca fuga do que prescreve a gramática normativa, pois o uso da 

língua escrita está permeado por marcas da oralidade (MO) da variação diafásica. Destaca-

se em: 

(i): “[...] Cascão estava com muita dor e não Ø-tava mais aguentando aquela dor...”  

(ii): “[...] Cascão já estava cansado da dor que ele estava sentido e fico segurando o 

pé...”  

(iii): “[...] enquanto o amigo chegava pra socorre ele...” 

(iv): “[...] e correu pra socorre o amigo...” 

(v): “[...] segurando o Pé enquanto o amigo chegava...” 

(vi): “[...] o amigo chegava para socorre ele...” 

Percebe-se que: em (i) marca a ausência significativa do prefixo {-es} contida na ordem 

lexical de Estava > Tava; em (ii) ocorre a supressão do ditongo {-ou} no pretérito perfeito 

(Ficou > Ficô); em (iii) o {-r} final é suprimido ao infinitivo (veja: Socorrer > Socorrê); em 

(iv)  ocorre a supressão do {-a) medial na preposição Para > Pra; em (v) denota uma 

insegurança linguística acerca da natureza do substantivo pé como próprio, comum ou concreto; 

e em (vi) colocação pronominal do “ele” para o pronome clítico {-lo} em Socorrê-lo > Socorre 

ele. 

Configura-se, assim, um uso recorrente na oralização dos falantes de língua portuguesa 

que reflete, na maioria das vezes e, neste caso, na escrita. Em (i) e (iv), embora tenha feito o 

uso das palavras como recurso variável, outrora é variante com o uso consciente do tava e do 

pra. Em (ii) e (iii), ASS revela um conhecimento fonológico internalizado acerca das 

pronuncias que é impresso na escrita na supressão final das palavras. Em (v) rebela a falta de 

orientação acerca da colocação pronominal para a impressão na escrita, uma vez que é válida 

ao que foi feito. Logo, ASS produziu, em linhas gerais, um texto que está de acordo com o ano 

escolar em que estuda.  

Quanto à construção oracional, ASS, em seu texto, construiu orações simples que 

caminham à uma ordem complexa por meio do uso de conectores adequados a situação textual 

de tópicos frasais como podemos destacar a seguir: 

(vii): “[...] Cascão já estava cansado da dor que ele estava sentindo...” 

(viii): “[...] e ficou segurando o pé...”  

(ix): “[...] enquanto o amigo chegava pra socorre ele...”  

Notou-se que, ASS atribuiu coerência na construção de um período composto cinco 

orações marcado por subordinação e coordenação. Em (vii) contém uma oração simples 

subordinada adjetiva do “que” à “dor” sentida; em (viii) uma oração coordenada aditiva pela 
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conjunção ‘e’; e em (ix) uma oração coordenada pelo “enquanto” e subordinada adverbial com 

finalidade do “pra”. Logo é perceptível que na referida produção, ASS domina, em sua 

capacidade cognitiva, de recursos linguísticos que concebem numa construção frasal 

relativamente complexa (sob a análise) e característica de um código elaborado.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Finalmente, a relação entre “linguagem” e “sociedade” presentes nos estudos 

linguísticos, evidentemente, tratava-se de verificar em que medida e de que modo a estrutura e 

o funcionamento da sociedade determinam, ou, ao menos influem, na estrutura, no 

funcionamento e na mudança da língua empiricamente. No texto elegido para análise, perante 

um corpus de dezoito produções, percebemos que a máxima de uma escrita no que se refere à 

estratificação 

 

[dá]-se, como resultado da intervenção dos linguistas, pois o tema da variação 

acabou incorporado pelo discurso pedagógico, assegurando que não 

conseguimos ainda construir uma pedagogia adequada a essa área. Talvez 

porque não tenhamos ainda, como sociedade, discutido suficientemente, no 

espaço público, nossa heterogênea realidade linguística, nem a violência 

simbólica que a atravessa (FARACO, 2015). 

 

Nesse sentido, Labov rejeita a teoria de Bernstein que avalia como insatisfatória a 

produção escrita de jovens a um déficit mental. Na visão laboviana, um vocabulário “pobre” e 

o não uso das normas gramaticais levam a uma situação de inferioridade intelectual, o que 

justificaria uma educação compensatória a fim de eliminar esse déficit. Tudo isso porque foi 

atestado que a capacidade de produção escrita dos alunos da low class é equivalente aos da 

middle classe.  

Relevando esses fatores, conclui-se que o retorno das produções escritas dos alunos é 

recíproco à orientação ofertada pela escola. No decorrer da atividade prática, surgiram 

oportunidades significativas de perceber a realidade de uma sala de aula sob a dos alunos que 

a integrava, já que as subjetividades que contornavam a composição da sala de aula referida 

para a prática (9º ano) eram das mais variadas. Sob essas condições é eficaz propor oficinas que 

integrem a produção escrita, em consonância com o tratamento da variação linguística, com as 

devidas adequações textuais pertinentes de um texto devidamente elaborado. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo analisar metodologias de ensino da produção textual adotadas pelo 

professor de Língua Portuguesa em 02 turmas do 3º ano do ensino médio. De modo específico, 

pretendemos: verificar como é encaminhada a produção de textos e para quem se destina, descrever as 

etapas que antecedem a produção da versão final pelo aluno e, em decorrência disso, evidenciar quais as 

concepções de texto estão sendo adotadas pelo professor. O trabalho pauta-se em conceitos e postulados 

da Linguística Textual, especialmente texto, contexto e gêneros discursivos/textuais, a partir dos 

trabalhos de Bentes (2007), Travaglia (2008), Antunes (2010), Koch e Elias (2016), Dell'Isola (2017), 

entre outros autores. Além disso, toma como base as reflexões teóricas e contribuições advindas desse 

campo de estudos e direcionadas ao ensino de Língua Portuguesa, bem como as orientações dos 

documentos oficiais voltadas para o ensino médio no tocante ao ensino de textos (BRASIL, 1998). A 

pesquisa é do tipo qualitativa, descritiva e interpretativa, e os dados para análise foram coletados a partir 

de instrumentais da pesquisa de campo, especialmente a observação direta. A análise foi feita com foco 

no texto dissertativo-argumentativo, em que foram aplicadas todas as propostas trazidas para estudo do 

gênero desde a sua estrutura à organização de ideias e construção dos argumentos. Conclui-se, a partir 

da análise feita, que a Linguística Textual exerce grande influência sobre o ensino de língua materna, 

especialmente ao ensino do texto dissertativo-argumentativo, que há a existência de obstáculos em 

relação a produção textual, mas que há a compressão do gênero proposto por parte dos alunos, pois 

existe, por parte do professor, uma abordagem que os situa do início ao fim da produção, em que 

transmite a concepção de texto como produto funcional dentro do contexto de suas vidas.  

 

Palavras-chave: Texto. Produção textual. Contexto. Ensino de Língua Portuguesa. Metodologia. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo do texto, na sala de aula, foi por muito tempo e ainda é, muitas vezes, 

apresentado como estrutura pronta e acabada, com poucas possibilidades de contextualização 

de seu entendimento, tanto em relação a questões abordadas sobre ele como de sua relação com 

o mundo exterior do aluno. Nessa perspectiva, o texto passou, por muito tempo, a ser usado 

apenas como suporte para a estudo da gramática normativa enquanto ramo “principal” na 

disciplina de Língua Portuguesa. Observa-se essa afirmação nas reflexões de Travaglia (2008), 

em que ele aponta uma pesquisa realizada por Neves (1990), evidenciando que o ensino da 
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gramática é aplicado primordialmente de um modo prescritivo, baseado na ideia, segundo os 

professores entrevistados, de que o conhecimento dos elementos gramaticais iria ativar nos 

alunos uma melhor comunicação, expressão e melhor compreensão de textos. 

Com base nos dados supracitados e adotando o procedimento da observação direta dos 

fatos, este trabalho tem como objetivo analisar a metodologia empregada pelo professor de 

Língua Portuguesa em aulas de produção de textos, especificamente, descrever as aulas de 

produção textual, observando quais aspectos são contemplados e ensinados até culminar no 

encaminhamento de produção direcionado para os alunos; verificar qual concepção de texto 

está subjacente às aulas de produção textual e discutir sobre as implicações para o ensino. A 

partir desses pontos, apresentar e desenvolver uma sugestão de atividade como proposta que 

possa interferir, de modo positivo, no ensino e desempenho da produção textual, contribuindo, 

assim, para a resolução desses problemas encontrados.  

Para coleta e registro de dados, foi necessário assistir vinte horas-aulas de literatura e 

produção textual respectivamente. A partir delas, analisamos e descrevemos a metodologia 

aplicada pelo professor. Para isso, foi utilizada também a coleta de dados de todas as propostas 

de temas para redação passados pelo professor durante nosso período de observação em sala e, 

como auxílio, foi nos cedido a primeira parte dos textos produzidos após a correção. Como 

parte final, foi nos cedido os exemplares de alunos que fizeram a correção do texto conforme 

solicitado pelo professor. 

Além disso, vale ressaltar que o contexto de vida dos alunos interferiu diretamente para 

o gênero textual que foi apresentado a eles, pois estão na fase preparatória para a realização do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, neste caso, o gênero textual que concerne ao 

exame é o dissertativo-argumentativo, que foi utilizado pelo professor. Como esse gênero 

textual consiste na apresentação e defesa de uma ideia por meio de argumentos, fundamentos, 

justificativas e explicações e como seu objetivo central reside na tentativa de convencer ou 

persuadir o interlocutor da mensagem, faz-se necessário o escritor, nesse caso, o aluno, ter 

aporte teórico de caráter científico e social para ter fundamentação em sua exposição. Sendo 

assim, foi e é de grande relevância destacar as aulas de literatura, que serviram de suporte de 

caráter social para os alunos.  

Como aporte teórico, utilizamos como referências as discussões empreendidas por 

autores filiados à Linguística de texto, tais como Bentes (2007), Travaglia (2008), Antunes 

(2010), Koch e Elias (2016), Santos, Riche e Teixeira (2016), Dell'Isola (2017). Após 

assistirmos às aulas, propomos uma atividade que tem o objetivo de melhorar o desempenho 

dos alunos em relação à produção textual, assim como suas capacidades sociocomunicativas. 
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A metodologia utilizada foi de cunho observacional, uma vez que a coleta de dados se 

deu no próprio contexto de sala de aula, como procedimento da pesquisa de campo, e a análise 

de dados apresenta caráter descritivo-interpretativo. As aulas de produção textual foram 

assistidas em turmas de 3° anos A e B de uma escola pública e estadual do município de São 

Miguel/RN. 

Após essas palavras introdutórias, segue-se a síntese teórica que contextualiza de forma 

breve a Linguística Textual e sua história, trata também dos conceitos de texto, contexto e 

produção de sentidos, e um breve relato sobre produção textual e ensino com base nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Após isso, trataremos do que foi visto em sala de 

aula sobre a produção textual, como ela foi apresentada aos alunos, os problemas e 

desempenhos positivos encontrados. E, por fim, traremos as considerações finais sobre tudo 

que foi apresentado.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Linguística Textual: breve contextualização histórica 

 

A Linguística Textual, tomada como base teórica para o artigo, teve um grande esforço 

teórico até alcançar sua configuração atual. Em Bentes (2007), vemos que o termo “Linguística 

do Texto” foi empregado pela primeira vez pelo autor alemão Harald Weinrich, onde ele 

observava que toda a Linguística era necessariamente linguística do texto. Houve aqui o 

surgimento dos estudos sobre o texto em uma perspectiva de métodos diferenciados, 

procurando ir além dos limites das frases, buscando reintroduzir em seu objetivo o sujeito e a 

situação de comunicação, afastados das pesquisas sobre a linguagem pelas premissas da 

Linguística Estrutural, que entendia a língua como um código de função simplesmente 

informativo. 

Segundo Marcuschi (1998), citado por Bentes (2008), na história da Linguística Textual, 

não há a afirmação de que houve um desenvolvimento homogêneo e cronológico bem definido. 

Porém, é possível destacar três momentos diferenciados entre si. Num primeiro momento, 

vemos o interesse voltado para a análise transfrástica. Vê-se a preocupação nas relações que se 

estabelecem entre as frases e os períodos, de forma que construíssem uma unidade de sentido, 

pois os estudiosos perceberam a existência de fenômenos que não conseguiam ser explicados 

pelas teorias sintáticas e/ou semânticas, como, por exemplo, o fenômeno da co-referenciação, 

que perpassa a fronteira da frase e que só pode ser assimilada e entendida no interior do texto.  
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Segundo Bentes (2007), com o fato de ter que considerar o conhecimento intuitivo do 

falante e o fato de que nem todo texto apresenta marcas de co-referenciação para construção de 

sentido global do enunciado, foi necessário a criação e construção de gramáticas textuais, 

baseadas numa perspectiva gerativista de que o texto não é apenas uma simples soma de 

significados das frases que o constituem. Nesse momento, segundo Dell'Isola (2017, p. 340), 

“o interesse voltava-se para construção de gramáticas do texto cuja finalidade era descrever e 

explicar a competência textual, estabelecendo os princípios constitutivos do texto, explicitando 

os critérios de sua delimitação e completude.”. 

Levando em consideração que todo falante nativo possui um conhecimento do que seria 

um texto, Charolles (1989 apud BENTES, 2007) afirma que todo falante possuiria três 

capacidades básicas: a capacidade formativa, que lhe permite produzir, compreender e avaliar 

números ilimitados de textos inéditos; a capacidade transformativa, que lhe torna capaz de 

reformular, parafrasear, resumir e avaliar um texto dado; e, a capacidade qualificativa, que lhe 

confere a possibilidade de tipificar um texto dado, ou seja, informar se ele é uma descrição, 

narração, argumentação etc., assim como a possibilidade de produzir um texto de um tipo em 

particular.   

Fávero e Koch (1983), citadas por Bentes (2007, p. 250-251), nomearam genericamente 

essas três perspectivas de competência textual e afirmam que, se todos os usuários da língua as 

possuíssem, poderia se justificar a elaboração de uma gramática textual que deveria ter as 

seguintes tarefas (sem prescrever):  

 

Verificação do que faz com que um texto seja um texto, ou seja, a busca da 

determinação de seus princípios de constituição, dos fatores responsáveis por 

sua coerência, das condições em que se manifesta a textualidade; 

levantamento de critérios para a delimitação de textos, já que a completude é 

uma das características essenciais do texto; diferenciação de várias espécies 

de textos (BENTES, 2007, p. 250-251).  

 

Contudo, essas regras não conseguiram ou foram capazes de descrever todos os textos 

possíveis em uma determinada língua natural. Começou-se, então, a elaboração de uma teoria 

do texto, que se preocupa com a investigação da constituição, funcionamento, produção e 

compreensão dos textos em seu uso. Sendo assim, vemos o tratamento do texto em seu contexto 

pragmático, ou seja, sua investigação se estende do texto ao contexto. De modo geral, esse 

terceiro momento é caracterizado como um conjunto de condições externas da produção, 

recepção e interpretação de textos.  
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A língua passa a ser vista como um sistema atual, em uso efetivo em contextos 

comunicativos, o texto passa a ser visto como um processo e os objetivos a serem alcançados 

seriam a análise e a explicação da unidade de texto em funcionamento. Nesse terceiro momento, 

a Linguística Textual passa a ser concebida como uma disciplina interdisciplinar. Como 

Marcuschi (1998, apud BENTES, 2007, p. 252) afirma, podemos vê-la como “uma disciplina 

de caráter multidisciplinar, dinâmica, funcional e processual, considerando a língua como não-

autônoma nem sob seu aspecto formal”.  

Considerando que este trabalho versa sobre metodologias de ensino de produção textual 

nas aulas de Língua Portuguesa, retomamos e discutimos a seguir a noção de texto tal como 

propõe a Linguística Textual a partir de sua terceira fase, ou seja, como um processo 

comunicativo e que, por isso, precisa ser analisado em seu uso efetivo. 

 

2.2 Texto, contexto e produção de sentido 

 

Antunes (2010) diz que a conceituação de textualidade serve de fundamentação para a 

compreensão de texto, e que é entendida como “a característica estrutural das atividades 

sociocomunicativas” executadas entre interlocutores e receptores. A autora diz ainda que a 

textualidade representa toda língua e qualquer interação verbal, e que nenhuma ação da 

linguagem ocorre fora de si. Sendo assim, perde força a perspectiva de que o aprendizado da 

linguagem se dá por partes separadas, em que se aprende primeiro as palavras e depois as frases 

para que se possa constituir o texto. Ela esclarece, então, que se deve “assumir a textualidade 

como o princípio que manifesta e que regula as atividades de linguagem.” (ANTUNES, 2010, 

p. 30). 

Para definir e entender o texto, Antunes (2010) diz que nem todo conjunto aleatório de 

palavras ou frases o constitui, e que qualquer pessoa é capaz de compreender tal afirmação, pois 

não é normal sair por aí esbarrando em não textos. Segundo ela, usamos o texto com o objetivo 

de comunicação e de expressar nossas ideias e pensamentos, e mesmo que esteja fora do padrão 

e das normas cultas, tudo o que falamos ou escrevemos com o intuito de comunicarmos é, 

relativamente, um texto. Podemos identificar que Antunes (2010), de acordo com seus estudos 

a respeito do texto, tem por objetivo mostrar que sempre recorremos a ele quando temos um 

objetivo específico, tal quando queremos nos socializar, expressar nossos pensamentos ou até 

mesmo quando queremos ficar calados.  
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Defendendo que o texto é a expressão de uma atividade social e de que tudo o que 

falamos é destituído de um objetivo, como também está inserida em todas as outras atividades 

humanas, a autora traz definições postuladas por outros pesquisadores:  

- Adam (2008: 107): “o texto não é uma sequência de palavras, mas uma sequência de 

atos.”; 

- Halliday e Hasan (1989: 52): “definem texto como a ‘linguagem que é funcional. Por 

linguagem funcional queremos referir aquela linguagem que cumpre alguma função em algum 

contexto’.”; 

- Schmidt (1978: 170): “o conceito de texto como ‘um conjunto-de-enunciados-em-

função’.” 

 A autoria conclui que “compreender um texto é uma operação que vai além de seu 

aparato linguístico, pois se trata de um evento comunicativo em que operam, simultaneamente, 

ações linguísticas, sociais e cognitivas.”.  (ANTUNES, 2010, p. 31). Assim, certos de que essa 

compreensão de texto traz implicações para o ensino, passamos a discutir sobre como os 

documentos oficiais orientam a produção textual no ensino de Língua Portuguesa.  

 

2.3 Produção textual e ensino 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998, p. 30): 

 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania 

precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz 

da linguagem que satisfaça necessidades pessoais – que podem estar 

relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de 

informação, ao exercício da reflexão (BRASIL, 1998, p. 30). 

 

Nesse contexto, proporcionar o contato dos alunos com uma ampla variedade de gêneros 

textuais é fundamental para o ensino de Língua Portuguesa. E, seguindo nessa direção, os PCNs 

defendem que o ensino de Língua Portuguesa tome como objeto os gêneros e os textos como a 

unidade de análise. Orientam também que a produção textual deve ser desenvolvida entre as 

atividades aplicadas nas aulas de Língua Portuguesa no Brasil. Sendo assim, os professores são 

ou pelo menos devem ser estimulados a privilegiar o trabalho com o texto durante as aulas. 

Nessa perspectiva, o ensino de língua materna deve ter o objetivo de formar nos alunos a 

capacidade de produzir textos coerentes, coesos e adequados aos seus propósitos 

comunicativos, além de desenvolver as habilidades referentes à leitura, à interpretação e ao 

reconhecimento dos mais diversos tipos e gêneros textuais.  
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Tendo em vista essas considerações norteadoras do ensino e o aporte teórico aqui 

mobilizado, fazemos, na seção a seguir, uma análise sobre a maneira como o texto é trabalhado 

na sala de aula, discutindo sobre as dificuldades demonstradas pelos alunos em relação às 

atividades de produção textual. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Esta seção está organizada em dois momentos. No primeiro, consta a descrição e análise 

das aulas de Língua Portuguesa assistidas, com foco específico na produção de textos, como 

forma de conhecermos a metodologia utilizada pelo professor. No segundo, trazemos uma 

proposta de atividade, norteada pela discussão teórica que fundamentou este trabalho, 

mostrando-se como possibilidade para tentar sanar as dificuldades diagnosticadas.  

 

3.1 Descrição e análise das aulas  

 

Partindo da afirmação de Bentes (2007, p. 250) em relação a postulados comuns de, se 

não a maioria, estudiosos e autores da Linguística do Texto: “todo falante nativo possui um 

conhecimento acerca do que seja um texto”, podemos reconhecer que essa afirmação norteou o 

trabalho em sala de aula, pois todas as discussões dos textos analisados e produzidos foram 

baseadas de acordo com o conceito de texto já entendido pelos alunos. Claro que houve a 

construção dos conceitos por parte do professor em relação a algumas opiniões e conceitos 

equivocados expostos pelos alunos, mas nunca uma ideia colocada como única e abstrata. 

Sempre foi moldado de acordo com os conhecimentos dos alunos.  

Para tanto, o professor usou das aulas de literatura com intuito de desenvolver a 

capacidade que os alunos necessitavam para formar suas próprias opiniões em relação aos temas 

discutidos e, assim, otimizarem sua capacidade argumentativa. Essa atividade era feita através 

da comparação entre as concepções apresentadas nas obras com os fatores sociais, culturais e 

políticos de épocas passadas e presentes. Por consequência, nossa observação se estendeu 

também para as aulas de literatura. Vale ressaltar que o objetivo geral da análise está associado 

à contextualização da produção textual no ambiente social em que os alunos vivem. 

O método utilizado para aplicação da produção textual, segundo o que foi observado, 

segue-se em três sequências. A primeira, seria a apresentação dos gêneros textuais a serem 

trabalhados durante o bimestre ou como observamos, durante todo ano letivo. Como exposto 

na metodologia do artigo, o gênero que nós analisamos, especificamente, foi o dissertativo-
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argumentativo. Vale ressaltar que esse gênero não foi o único aplicado pelo professor durante 

as aulas. Podemos perceber, além desse, os gêneros: crônica, poesia, artigo e seminário.  

Centrando-se no gênero dissertativo-argumentativo, foi primeiro apresentada a sua 

estrutura. A forma elencada foi a estrutura clássica da redação, que é composta por três partes 

principais: 1 – Introdução; 2 – Desenvolvimento; e, 3 – Conclusão. Para o estudo desse texto, 

foi trabalhado um parágrafo de introdução, dois para desenvolvimento e, por fim, um para 

conclusão. Esse método de apresentação foi de grande relevância, pois, como observamos, essa 

estrutura permitiu que os alunos abordassem duas problematizações no corpo da redação. Essa 

estrutura também serve de embasamento para a produção textual solicitada pelo ENEM, pois 

quando os alunos forem realizar sua produção no exame, não terão tanta dificuldade em relação 

a como definir ou localizar onde deve ser exposto cada ponto.  

Quando já desenvolvida a estrutura com seus alunos, o professor, em seguida, traz a 

questão do tema, e antes de mais nada apresenta o uso de tal na aplicação do ENEM, tema este 

selecionado a partir de uma problematização social e polêmica atual da sociedade brasileira. 

Para tornar ricos os argumentos sobres os temas que serão aplicados futuramente na etapa da 

produção em si, entram aqui as aulas de literatura, que comporiam a segunda sequência 

utilizada. Em relação a essas aulas, percebemos que o tema que iria ser abordado tinha relação 

explícita com obras literárias, como por exemplo, o livro de Lima Barreto Triste fim de 

Policarpo Quaresma, que trata de um indivíduo que idealiza uma sociedade perfeita e que 

argumentava pelos direitos igualitários. E o poema de Cruz e Souza, Vida obscura, 

relacionando-o com o trabalho escravo ainda presente na atualidade, assim como também o 

abuso do poder, a questão do coronelismo e o sofrimento do cidadão trabalhador.  

Ressaltamos, aqui, que nenhuma ideia em relação às problemáticas apresentadas pelos 

exemplos dados foram mostradas pelo professor. Como o objetivo da literatura era ativar o 

pensamento crítico dos alunos, não foram apresentados os problemas dos textos literários, 

sendo que o docente sempre conduziu os alunos a chegarem nas problemáticas das obras 

sozinhos e, para isso, foi feita uma longa e minuciosa discussão sobre essas obras. Em relação 

ao livro, foram elaboradas algumas questões sobre ele e apresentadas em formas de slide. 

Depois disso, a discussão ocorreu e foram discutidas as reações dos alunos sobre o romance. Já 

no poema, para poder ser feita uma análise bem detalhada, foi feito o estudo de seu campo 

semântico, em que, a partir dele, foi possível encontrar suas ideias centrais.   

Tomando nossas experiências e estudos sobre redação enquanto alunos de ensino médio, 

nos era apresentado um tema qualquer, em que não havia uma discussão profunda a seu respeito 

com nossos professores. Podemos, assim, destacar como ponto positivo a presença dessa 
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discussão minuciosa do tema proposto pelo professor, pois a partir disso seus alunos não ficam 

perdidos no ato da argumentação e tem uma base mais concreta e segura para lhes darem apoio. 

Após a apresentação do gênero textual e das obras literárias para desenvolver a 

capacidade crítica dos alunos, parte-se então para a produção do texto em si. O tema abordado 

na redação, a partir da obra de Lima Barreto e do poema de Cruz e Souza, diz respeito ao 

trabalho escravo no século XXI. Nessa etapa, os alunos colocarão em prática o que foi abordado 

em sala de aula e poderão desenvolver seus pensamentos e argumentos críticos, como também 

defender suas ideias.  

O método para aplicação da produção textual consiste no desenvolvimento de três 

etapas. A primeira seria a condução da produção textual em si, que após o lançamento do tema 

para os alunos é tratado como atividade para casa. Após a redação feita, é entregue ao professor 

para ser feita a correção. Entra aqui a terceira e última sequência aplicada pelo professor, em 

que são trabalhadas as questões gramaticais e linguísticas. As questões gramaticais são 

estudadas durante a correção das redações, pois é aqui que são vistas as inadequações de 

concordância, acentuação, coerência e coesão. 

Primeiro o professor auxiliou os alunos a realizarem uma autocorreção de seus próprios 

textos. Houve a possibilidade de os alunos trocarem suas produções com outros colegas, para 

que pudessem realizar uma correção mutua. Porém, a professora achou viável que cada um 

deles pudessem identificar seus próprios equívocos na escrita, fazendo, então, com que cada 

um corrigisse seu próprio texto. Após essa correção, foi feito o recolhimento das redações para 

a correção pelo professor. Depois da correção realizada, as produções são devolvidas para que 

os alunos as refaçam. Em seguida, os alunos devolvem novamente e é feita a correção final da 

produção. Para finalizar essa última etapa, o professor devolve as redações e faz um apanhado 

geral dos pontos positivos e negativos encontrados.  

Como observamos, destacamos, assim, dois problemas que consideramos relevantes. O 

problema encontrado foi que o professor solicitou aos alunos que a produção textual fosse feita 

em dupla ou em grupos. Apesar dessa ideia ajudar na correção das redações, percebemos que 

há a possibilidade de apenas um integrante do grupo realizar a produção e desenvolver as metas 

propostas pelo educador, que, no caso, seria ter uma capacidade e uma habilidade argumentativa 

mais elevada e saber também se expressar de modo coeso e coerente de acordo com o tema 

proposto e também no seu meio comunicativo, já que o foco se localiza em aprimorar no aluno 

suas habilidades comunicativas na sociedade em que ele se situa e vive. Com isso, o fato de o 

texto ter sido feito em dupla ou grupos dificulta a identificação individual das dificuldades e 

qualidades apresentadas por cada aluno.  
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Outro aspecto que faltou durante as aulas foi a relação dos critérios de textualidade com 

a produção textual.  Como aponta Santos (2012):  

 

Ao trabalhar a análise de um texto, o professor pode chamar a atenção do 

aluno para a presença ou ausência desses critérios, que auxiliam no momento 

da correção de uma produção textual e ajudam o aluno a perceber se as suas 

ideias estão bem encadeadas no texto (coesão e coerência)” (SANTOS, et al., 

2012, p. 101). 

 

Apesar de o professor discutir com os alunos todas as questões sociais implícitas nas 

obras trabalhadas para o desenvolvimento das ideias e argumentos, não foi lhes mostrado 

critérios de textualidade e como eles podem ser aplicados em seus textos. Conforme 

observamos nas produções dos alunos, percebemos que dois critérios não foram aplicados bem 

em suas produções: a intertextualidade e a informatividade. Esses aspectos não foram bem 

desenvolvidos por eles durante as suas argumentações no texto.  

 

3.2 Descrição da proposta de atividade 

 

A proposta que damos ao problema seria a reestruturação do modo como a produção 

textual foi encaminhada e, também, uma atividade de identificação por parte dos alunos dos 

critérios de textualidade para que eles pudessem utilizar esses critérios em suas produções. 

Ressaltamos que esses critérios não devem ser apresentados como “leis” absolutas, pois nem 

sempre a sua ausência impede que haja um texto.  

Para aplicação de nossa atividade, consideramos a seguinte sequência: 

1º- exposição do gênero a ser trabalhado (com exemplos). A exposição é de grande 

relevância, pois os alunos passam a entender melhor qual o gênero que será trabalhado, assim 

como ativa a forma da estrutura do gênero. Os exemplos ajudarão aos alunos entenderem como 

se discorre no gênero exposto, dando-lhes uma ideia de como deve ser feita a forma de 

expressão. 

2º- apresentar os sete critérios de textualidade aos alunos e fazer com que eles 

identifiquem em um texto;  

3º- discutir sobre a importância da relação dos critérios de textualidade com o texto. Os 

critérios seriam a coesão, coerência, informatividade, intertextualidade, intencionalidade, 

aceitabilidade, situacionalidade. Esses elementos podem garantir a originalidade e a qualidade 

dos textos, sejam eles literários ou informativos, mas como o foco é o dissertativo-

argumentativo, os elementos da textualidade vão garantir que as ideias do autor possam ir ao 
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encontro da compreensão do leitor. Para escrever um bom texto é necessário, antes de tudo, 

compreender os significados e a sua finalidade. Nesse sentido, os elementos da textualidade 

ajudam na interpretação das produções realizadas. 

4º-apresentar o tema aos alunos; nesse caso, o tema deve vir acompanhado de textos que 

falem sobre o tema em si. Então entra aqui o quinto tema. 

5º- apresentar um aporte literário que sirva de base para a construção do tema e discuti-

lo em sala de aula; essa apresentação serve para, como o próprio nome diz, dar suporte ao 

escritor e levá-lo a pensar, a refletir e a se inspirar em relação ao tema, ou seja, não se deve 

aqui, apenas entregar os textos e pedir aos alunos para realizar a produção, mas sim ajudá-los a 

pensar e criar ideias próprias sobre o tema. Inclusive, é critério, nos mais variados exames de 

avaliação, o domínio de outras áreas do conhecimento, assim como a importância dos 

argumentos de autoridade para a sustentação das teses apresentadas. 

6º- lançar a produção textual de forma individual; esse procedimento é de suma 

importância para o aluno em si, pois aqui poderemos conhecer a forma individual de expressão 

do aluno e ajudá-lo a melhorar naquilo que precisa ser melhorado e aperfeiçoar também o que 

o aluno já domina.  

7º- auxiliar na autocorreção dos erros dos alunos; como proposto pelo docente 

observado, essa proposta é de grande importância, pois os alunos serão os seus próprios 

corretores e saberão identificar seus erros e saberes.  

8º- correção das produções pelo professor; aqui entrariam as questões gramaticais e 

linguísticas.  

9º- devolver as produções aos alunos para que eles as refaçam; após a correção do 

professor, os alunos receberão as propostas feitas pelo professor e irão corrigir os seus erros.  

10º- discutir em sala os pontos positivos e negativos mais encontrados e como 

aperfeiçoá-los de acordo com as atividades anteriormente propostas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, entendemos que o texto em sala de aula é indispensável na vida do aluno, 

seja ele no contexto acadêmico ou no contexto social em que ele vive. Em todos os locais o 

indivíduo irá se deparar com textos, dos mais variados tipos e estilos, sejam verbais ou não, e 

para que haja uma interpretação real e efetiva, o discente deve ter um aporte que o ajude a 

realizar isso. Nesse sentido, o ensino do texto em sala, desde sua apresentação até a produção 
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desenvolvida pelos alunos é essencial para que eles saibam compreender textos e produzi-los 

com facilidade, além de desenvolver a sua competência comunicativa, seja oral ou escrita.   

No que diz respeito às aulas observadas para elaboração de nossa crítica e construção 

deste artigo, percebemos e concluímos que o professor cumpriu com a proposta que construiu 

e lançou aos alunos, alcançando, assim, os seus objetivos. A metodologia, a dinâmica e a forma 

como o professor compreende o texto e seu ensino exerceu e exerce grande influência em suas 

aulas, pois há o trabalho com o texto como algo dinâmico, produtor/condutor de informações e 

sentido, que é multifacetado.  

Vale afirmar que o nosso artigo foi produzido através das análises das aulas de produção 

textual, e para isso baseamos nossos objetivos através de estudo sobre o texto e seu ensino, em 

que pudemos discutir pontos importantes que se encontram presentes nas análises, inclusive, os 

que não foram possíveis serem elencados e estudados de forma mais profunda. É de grande 

importância ressaltar que a Linguística Textual contribui para o ensino de forma tão 

significativa e atual. Além disso, desenvolvemos uma atividade a respeito dos critérios de 

textualidade e que pode ser aplicada em sala de aula, nas aulas de Língua Portuguesa. 
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RESUMO 

 
O presente artigo discorre sobre práticas inovadoras abordadas no ensino fundamental do 6° ao 9° ano, 

a fim de introduzir uma proposta de atividade para gramática nas aulas da língua materna. Objetiva, 

também, de modo específico: discorrer sobre o preconceito linguístico, com a finalidade de minimizar 

seus efeitos; com isso, ampliar os horizontes dos alunos à luz de um pensamento crítico-reflexivo sobre 

a adequação da língua em diferentes contextos de uso, assim como o reconhecimento dos dialetos 

culturalmente estabelecidos. O trabalho se baseia nos estudos de Bagno (1999, 2007, 2008, 2015), 

Cunha e Tavares (2007), Travaglia (2002, 2009), Faraco (2000), entre outros autores. Dessa forma, o 

trabalho aqui construído justifica-se pela importância de que as aulas de língua portuguesa sejam 

ministradas com uma base teórica clara sobre o funcionamento da língua, bem como sobre o apoio nas 

várias concepções de gramática. Nesse sentido, pode proporcionar a todos os alunos um bom 

desempenho linguístico, uma vez que este não está relacionado apenas ao domínio da gramática 

normativa tradicional. Por isso, o professor deve considerar a diversidade linguística, incluindo as 

gramáticas que vão além da normativa, abrangendo, como exemplo, a gramática descritiva e a 

internalizada. Assim, este trabalho traz uma reflexão direcionada aos professores de língua portuguesa, 

encorajando-os a assumirem o papel de mediadores de uma reeducação sociolinguística, para que os 

alunos desenvolvam a competência de interagir e atingir seus propósitos em diferentes situações 

discursivas. Acreditamos que é possível trazer essa nova abordagem para sala de aula, pois ela favorece 

o uso crítico e reflexivo da língua, permite o debate sobre o fenômeno da variação e da mudança, atenua 

os efeitos do preconceito linguístico, gera conclusões de que algumas variedades não devem ser 

estigmatizadas e, em consequência disso, acontece a preservação de dialetos culturalmente específicos. 

 

Palavras-chave: Língua materna. Variedade linguística. Preconceito linguístico. Variabilidades 

gramaticais. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

No curso de licenciatura em Letras – Língua Portuguesa – é possível perceber que a 

gramática normativa não é um modelo supremo, como muitos a consideram. Somos induzidos 

a pensar dessa forma devido a uma formação na educação básica que, muitas vezes, é 

ineficiente, pelo fato de termos sido expostos a uma gramática prescritiva por meio de um 

método repetitivo e mecanizado e que, por conseguinte, é muito comum na metodologia de 

alguns professores. Dessa forma, a aprendizagem da matéria de língua portuguesa é dificultada 
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aos alunos, pois induz a um pensamento que rotula a língua materna como difícil, levando aos 

discentes a construção da seguinte afirmação: “não sabemos português”.  

A afirmação anteriormente posta não passa de um mito. Afinal, não há possibilidade de 

que um falante nativo não conheça os postulados principais que regem a sua língua materna ou 

ao menos intuir sobre eles. Essa falsa sensação de que “a língua portuguesa é muito difícil” se 

dá apenas pelo fato de que a maioria dos brasileiros considera somente a norma culta padrão 

como a forma “certa” de falar, e tudo que fuja a essa regra irá ser considerado “erro”, ou seja, 

a língua é estigmatizada, gerando uma falsa hierarquização das formas de falar o português. 

Podemos perceber aqui um grande equívoco, pois o autor Marcos Bagno, em diferentes obras 

(algumas citadas neste trabalho) já demostrou a não existência de erros de português, mas sim 

inadequações ortográficas, sendo estas inerentes a um contexto em que se exija o uso da norma 

culta.  

Seguindo um padrão social, a gramática normativa ainda tem sido a grande pioneira nas 

escolas brasileiras. Como de praxe, seguindo o padrão das classes prestigiadas, ou até mesmo 

um modelo clássico que alguns acham que deve ser preservado, o ensino fica completamente 

descontextualizado, correndo, assim, o risco de que os alunos não se identifiquem com a própria 

língua em seus contextos familiares, geográficos, religiosos ou culturais. 

Diante das afirmações supracitadas, é importante lançar um olhar diferenciado para a 

formação dos brasileiros em relação à língua materna. Assumimos, então, o posicionamento em 

favor da necessidade de uma reeducação sociolinguística (BAGNO, 2007), combatendo a ideia 

enraizada da norma padrão como única forma a ser seguida, que deve ser refutada, e isso deve 

acontecer na formação ainda do ensino fundamental. Em primeiro lugar, os alunos devem tomar 

consciência de que todos temos uma gramática internalizada, compondo a chamada 

competência gramatical, que começa a ser desenvolvida desde que temos acesso aos dados 

primários (input) de nossa língua materna. Dessa forma, já é consensual nos postulados mais 

gerais da Linguística que todos nós, desde cedo, somos capazes de intuir as regras de 

funcionamento da língua, o que nos permite julgar, por exemplo, se um som, ou uma palavra, 

ou uma sentença faz parte ou não do sistema que conhecemos.  

Em segundo lugar, outra questão relevante a ser considerada é que, ao utilizar-se da 

gramática descritiva, os alunos terão mais consciência de que a forma coloquial que usam não 

está errada como pensam e, por conseguinte, é construída uma consciência sobre a adequação 

do uso da língua ao contexto social em que estão inseridos, assim os alunos saberão articular os 

seus conhecimentos linguísticos de acordo com as ocasiões que se apresentam. Como afirma 

Bagno (2015): 
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É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas para 

a educação e cultura abandonem o mito da ‘unidade’ do português brasileiro 

e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística do nosso país para 

melhor planejarem suas políticas de ação junto a população amplamente 

marginalizada dos falantes de variedades sem prestígio social [...] (BAGNO, 

2015, p. 33). 

 

Dessa forma, o objetivo central deste trabalho é trazer uma reflexão sobre o assunto aos 

professores de língua portuguesa em relação ao ensino da língua materna. O propósito mais 

geral é discorrer sobre práticas inovadoras abordadas no ensino fundamental do 6° ao 9° ano, a 

fim de introduzir uma proposta de atividade para gramática nas aulas da língua materna. 

Especificamente, pretendemos discorrer sobre o preconceito linguístico, com a finalidade de 

minimizar seus efeitos; com isso, ampliar os horizontes dos alunos à luz de um pensamento 

crítico-reflexivo sobre a adequação da língua em diferentes contextos de uso, assim como o 

reconhecimento dos dialetos culturalmente estabelecidos. 

Com tais objetivos, partimos do princípio de que as escolas devem aderir o ensino dos 

mais variados tipos de gramática, pois essa variedade permite que sejam elencados fatores 

comuns aos contextos interacionais que fazem parte da vida dos alunos, de modo que estes 

compreendem melhor o funcionamento da língua e sintam-se mais confortáveis com sua própria 

variedade linguística no ambiente escolar, assim os professores também trabalharão o combate 

ao preconceito linguístico. Dessa forma, os alunos serão aptos a usarem a língua de forma 

adequada, sabendo fazer uso da diversidade de falares nos mais variados contextos sociais, e 

não somente uma variedade: a norma culta padrão. 

Os princípios aqui mencionados decorrem da fundamentação teórica que norteia este 

trabalho, sendo elencado os estudos de Bagno (1999, 2007, 2008, 2015), Cunha e Tavares 

(2007), Travaglia (2002, 2009), Faraco (2000), entre outros autores. Assim, dialogamos com 

alguns postulados da Sociolinguística e com discussões sobre ensino de língua portuguesa, 

considerando, também, as orientações dos documentos oficiais de ensino. Após essas 

considerações introdutórias, trazemos as reflexões teóricas que fundamentam o trabalho e, na 

sequência, uma proposta de atividade. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Considerações teóricas sobre ensino de língua portuguesa  

 

Conforme delimitamos anteriormente, o presente artigo busca discutir sobre o papel dos 

professores no ensino da língua materna, tendo isso em vista que é de total importância trazer 
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para a sala de aula as variedades linguísticas que a língua portuguesa pode apresentar. Em 

decorrência disso, o ensino de gramática implica totalmente como os alunos enxergam a própria 

língua. Sendo assim, um problema aparente é a supervalorização da norma culta padrão, 

representada pela gramática normativa, desvalorizando as demais variedades, que são 

consideradas como estigmatizadas. Por conseguinte, não há representatividade em sala de aula 

da língua que os alunos realmente falam, dialetos estes culturalmente estabelecidos. 

Devido a uma hierarquização de valores atribuídos às formas da língua, as variedades 

prestigiadas acabam sendo as únicas consideradas válidas para o ensino de língua portuguesa 

em toda a educação básica do Brasil. Outras variedades ficam de fora da reflexão sobre o uso 

da língua, e, quando estas encenam o debate, passam longe de estarem a serviço de 

problemáticas como intolerância e preconceito linguísticos; geralmente, tais variedades são 

alvo de depreciações dos mais variados tipos. Portanto, não se faz reflexão científica que dê 

conta de explicar seu funcionamento, e até mesmo discutir sobre os valores sociais negativos 

atribuídos a elas, para que os alunos pudessem ter mais clareza sobre alternar o uso conforme 

o contexto.  

Essa prática já está enraizada nas atividades docentes, acompanhada de regras rígidas 

que são, muitas vezes, sem uma explicação justa, levando a um ensino mecânico e pouco 

pragmático, em que os alunos memorizam apenas termos. Porém, não se deve radicalizar essa 

prática como maléfica, pois, pelo contrário, ela constrói nos alunos, quando bem empregada, 

um aumento na sua competência linguística. É importante deixar claro que, na língua, o que 

deve ser levado em consideração é a adequação, visto que, visando isto, os dialetos 

culturalmente, religiosamente ou regionalmente estabelecidos podem ser agregados nas aulas 

da língua materna como estratégias de adequação para falar bem. 

Vale ressaltar também que os aspectos gramaticais devem ser contextualizados, de 

modo a serem abordadas as dimensões semânticas, pragmáticas e estruturais da língua, para 

que haja uma melhor compreensão entre locutor e interlocutor. Bagno (2008) mostra a sua 

posição em relação à importância da gramática normativa na vida social do falante, defendendo 

que: 

 

Todos os aprendizes devem ter acesso às variedades linguísticas urbanas de 

prestígio, não porque sejam as únicas formas “certas” de falar e de escrever, 

mas porque constituem, junto com outros bens sociais, um direito do cidadão, 

de modo que ele possa se inserir plenamente na vida urbana contemporânea, 

ter acesso aos bens culturais mais valorizados e dispor dos mesmos recursos 

de expressão verbal (oral e escrita) dos membros das elites socioculturais e 

socioeconômicas; [...] (BAGNO, 2008, p. 13). 
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Entendemos que, para propiciar o ensino crítico das variedades linguísticas urbanas, 

uma opção a ser elencada na sala de aula é o uso da gramática descritiva. Travaglia (2009) a 

designa como “a que descreve e registra para uma determinada variedade da língua em um dado 

momento de sua existência (portanto uma abordagem sincrônica) [...] a gramática descritiva 

trabalha com qualquer variedade da língua dando preferência a forma oral dessa variedade” 

(TRAVAGLIA, 2009, p. 32). 

Assim, compreende-se o dialeto como um ser vivo, imutável que é impossível de ser 

controlado, com variações regionais, sociais, etárias e estilísticas. Deve-se ensinar que as 

variações são os usos diferenciados e eficazes dos recursos que o idioma oferece aos falantes. 

As variações coloquiais são pouco abordadas, pressupondo-se que o mais importante da língua 

não é ensinado na escola, e quando abordam o fazem de maneira extremamente desagradável 

como deixa claro Bagno (1999): 

 

[...] é preciso evitar a prática distorcida de apresentar a variação como se ela 

existisse apenas nos meios rurais ou menos escolarizados, como se não 

houvesse também variação (mudança) linguística entre os falantes urbanos, 

socialmente prestigiados e altamente escolarizados, inclusive nos gêneros 

escritos mais monitorados (BAGNO, 1999, p. 16). 

 

Assim, a gramática descritiva é importante para que o professor assuma o papel de 

mediador entre a variedade que os alunos utilizam e as variedades de maior prestígio, 

conscientizando estes da heterogeneidade da língua, e de minimizar o mito criado pela 

sociedade de que o que foge ao ensino da gramática normativa está errado; que os dialetos 

populares são desvios ou defeitos, combatendo, assim, a discriminação linguística propagada 

no âmbito escolar e dando ênfase à preservação dessa identidade cultural. 

Outra concepção gramatical que deve ser abordada nas aulas do ensino básico é a 

gramática internalizada. Ela está intrinsecamente relacionada com a competência comunicativa 

que todo falante tem da sua língua materna, como postula a seguinte afirmação: “gramática 

corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos limites 

impostos pela própria dotação genética humana, em condições apropriadas de natureza social e 

antropológica” (FRANCHI, 1991, apud TRAVAGLIA, 2009, p. 28). Essa afirmação entra em 

conflito com um mito que é propagado entre os alunos sobre não saber gramática, quando, na 

verdade, eles têm um conhecimento implícito da língua, que não é aprendido na escola, mas um 

resultado do amadurecimento, da repetição e das regras que são observadas, de forma 

inconsciente, na língua materna. Como diz Travaglia: 
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Nesse caso saber gramática não depende, pois, em princípio de escolarização, 

ou de quaisquer processos de aprendizado sistemático, mas da ativação e 

amadurecimento progressivo, na própria atividade linguística, de hipóteses 

sobre o que seja a linguagem e de seus princípios e regras. Não existem livros 

dessa gramática, pois ela é o objeto da descrição, daí porque normalmente essa 

gramática é chamada de gramática internalizada (TRAVAGLIA, 2002, p. 28-

29). 

 

Partindo desse pressuposto, os alunos devem ser conscientizados do domínio que já 

possuem da língua e que são inseridos no contexto escolar sabendo a gramática do seu sistema 

linguístico, e que isso será aperfeiçoado no âmbito escolar. Portanto, os professores devem 

abordar as variações gramaticais vivenciadas pelos alunos e as trabalhadas no sistema escolar 

para um melhor aprimoramento do ensino. Nesse sentido, Faraco e Castro (2000) apontam que: 

 

A crítica básica e fundamental dos linguistas ao ensino tradicional recaiu sobre 

o caráter excessivamente normativo do trabalho com a linguagem nas escolas 

brasileiras. Segundo essa crítica, às nossas escolas, além de desconsiderar a 

realidade multifacetada da língua, colocaram de forma desproporcional a 

transmissão das regras e conceitos presentes nas gramáticas tradicionais, 

como o objeto nuclear de estudo[...] (FARACO; CASTRO, 2000, p. 1). 

 

Os autores criticam o ensino tradicional por tratar apenas da gramática normativa da 

língua e a forma como as regras que a compõem são impostas em sala de aula, e que tem como 

único objetivo a transmissão de suas normas que, consequentemente, irá comprometer a 

formação do pensamento crítico do aluno por falta de estímulo à compreensão prática da língua 

que de fato é usada em seu contexto. 

 

2.2 Concepções de gramática e implicações para o ensino  

 

Os alunos inseridos em algum núcleo social ou geográfico, onde as variedades dialetais 

são estigmatizadas, crescem com certos mitos referentes à língua portuguesa pelo fato de as 

aulas da disciplina serem ministradas com o uso exclusivo da gramática normativa, na qual as 

variedades prestigiadas são representadas. Em razão disso, o estudantes tendem a ficar 

deslocados nas aulas da língua materna, criando uma ilusão de que os dialetos usados pelo seu 

meio social são “errados”, em consequência, aprender sobre o português torna-se uma tarefa 

difícil, desmotivadora, baseada na memorização. 

Em consequência dos fatos supracitados, os alunos com a presente ideia internalizada 

se veem como indivíduos que “não sabem falar a própria língua”, pois seus dialetos não são 

representados na sala de aula e, muitas vezes, são nomeados como incorretos e que precisam 
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ser mudados, o que problematiza mais ainda a mente do aluno em relação ao seu modo de falar 

e se expressar. Outra consequência que pode ser citada é que, por meio disso, o preconceito 

linguístico irá entoar nas relações discursivas, contribuindo cada vez mais para que a noção de 

“língua correta” seja propagada. 

Diante dos conceitos apresentados, vê-se a necessidade da introdução das diversas 

concepções de gramática em sala de aula. O professor do ensino fundamental (6° ao 9°) deve 

sempre buscar um espaço entre as aulas de morfologia para introduzi-las. A importância desse 

ato resulta na conscientização do aluno a respeito de que toda variedade linguística é 

considerada o “português certo”. Para que os alunos cheguem a essa conclusão, o professor 

pode fazer uso da concepção de gramática descritiva, na qual as regras seriam as utilizadas 

pelos falantes à luz da construção real dos enunciados, ou seja, a forma seria criada com base 

no uso que os falantes fazem dos dialetos específicos, e como escolhem suas construções 

linguísticas.  

Assim sendo, o aluno se transforma em um sujeito mais consciente e capaz de se 

comunicar adequadamente em qualquer situação, como também ajudar a combater o 

preconceito linguístico. Feito isso, o aluno vai preparado para um ensino médio com bases mais 

sólidas de como funciona sua língua, além de que, como apontam os PCN do ensino 

fundamental (BRASIL, 1998), o aluno irá exercitar a sua competência comunicativa, que é um 

dos maiores objetivos a serem alcançados pelos alunos, através do ensino do professor de língua 

portuguesa. 

Um outro ponto a ser discutido é o fato de muitos brasileiros acreditarem no mito que é 

inconsistente sobre “não saber gramática”. Para combater esse equívoco, o professor pode 

utilizar-se da apresentação da gramática internalizada, pois a mesma não depende de um 

princípio de escolarização, mas sim de um conhecimento progressivo que o falante adquire no 

decorrer da vida, pois é algo inato, e como prova disso, todos conseguimos distinguir uma frase 

gramatical de uma agramatical, até mesmo aqueles que nunca foram à escola. 

Diante das ideias expostas concluímos que, com o auxílio das diversas concepções de 

gramática, os professores despertam nos alunos o senso crítico, assim como ampliam seu poder 

de comunicação, pois sempre terão a competência de se adequar a cada situação discursiva, 

com o princípio de que existem várias formas de se ver a língua. Com isso, o discurso 

preconceituoso para com as variações linguísticas consideradas estigmatizadas poderá ser 

amenizado, construindo, assim, um processo de ensino de gramática mais harmonioso e 

proveitoso em sala de aula. 
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3 PROPOSTA DE ATIVIDADE 

 

Visamos, aqui, o ensino de gramática a partir de uma perspectiva crítico-reflexiva, que 

terá por objetivo a exploração do(s) tipo(s) de gramática e suas nuances. Nesse sentido, iremos 

apresentar uma proposta de atividade que o professor pode aplicar em sala de aula como bem 

lhe aprouver, de acordo com as suas necessidades e principalmente a necessidade dos alunos.  

 

3.1 O ensino de gramática deve ser contextualizado 

 

Em primeiro lugar, o professor poderá, dentro das atribuições de seu plano de aula, 

inserir o aluno ao conteúdo, de forma que ele possa expor o seu contexto de usuário da língua, 

para que haja representatividade e reconhecimento das suas variações linguísticas em sala de 

aula. A exemplo disso, nas atividades propostas pelo professor ou até mesmo na própria 

explicação do conteúdo, ele irá realizar a sua abordagem de acordo com o material linguístico 

fornecido pelo aluno. Nesse sentido, todas as análises serão feitas pelos professores e alunos de 

forma mútua.  

Partindo da perspectiva do ensino de gramática, o professor pode realizar algumas 

adequações entre as “normas” e as variações dos alunos. Todos elementos gramaticais a serem 

estudados e que forem passíveis de análise, devem ser relacionados com as situações reais de 

uso dos alunos.  Dessa forma, supondo que o professor esteja ensinando as classes gramaticais 

aos alunos, para que essa proposta possa ser efetivada os alunos poderão elaborar frases e/ou 

orações, que possam vir de seu contexto de vivência, para serem analisadas em conjunto com 

o restante da sala e com o docente.  

O professor poderá analisar as classes gramaticais das orações dividindo-as em sessões, 

indo de acordo com o total de alunos que a sala for composta. Ex.: 5 frases serão destinadas, 

primordialmente, ao ensino do verbo, podendo ele realizar a explicação das demais classes, mas 

não de forma tão sucinta. Esse modo de atividade segue da mesma maneira nas explicações das 

demais classes, até que o aluno possa compreender e saiba distinguir cada uma delas, bem como 

a sua função dentro de uma sentença.   

Algo que deve ser considerado pelos professores são os conteúdos presentes nos 

materiais fornecidos pelos alunos. Como já afirmamos, o professor pode trabalhar o conteúdo 

de acordo com o que o aluno lhe fornece, e o seu contexto de vida pode apresentar informações 

variadas e muitas vezes indesejadas, mas o professor pode acatá-las, sempre estabelecendo 



 

 

P
ág

in
a1

2
2

3
 

limites e filtrando-as e agindo com imparcialidade diante das informações presentes nas 

frases/orações.  

A exemplo de algumas variações, em nosso contexto nordestino, temos: brocar, 

abestado, ariado, “baixa da égua”, entocado, “quando dei fé”, “eu tenho pra mim”, “bate-

boca”, “paia”, “algorando”, “rebolar no mato”, arriba, brenhas, tempo do bumba, arrudeia, 

avie, abestalhado, amundiçado, aperreado, etc. É nesse contexto que o professor poderá se 

deparar e, como os alunos têm o conhecimento de cada um desses termos, poderão compreender 

o sentido que uma classe gramatical fornece a partir do seu exemplo dado.  

 

3.2 Gramática e literatura: uma análise sociolinguística e pragmática 

 

A literatura, principalmente a local, pode fornecer ao aluno um grande aparato em sua 

capacidade crítica, reflexiva, imaginária, criativa e interpretativa, além de revelar a ele a sua 

história e sua identidade como um ser inserido em uma determinada cultura. Vale ressaltar que 

a literatura, neste plano, não servirá somente como um meio para explicações de assuntos 

gramaticais, pois consideramos e compreendemos que ela exerce um papel fundamental na vida 

dos alunos, seja em sua vida moral, ética e social, ou em sua vida acadêmica. Para além disso, 

a literatura pode ser utilizada como meio de ensino de gramática.  

Nesse sentido, diferentes obras podem ser alvo da reflexão quanto à linguagem e à sua 

forma de materialização em contextos cujo compromisso está ligado a fins estéticos e artísticos. 

O professor pode direcionar estudos que se concentram no nível lexical, explorando, por 

exemplo, a variedade linguística e sua relação com os aspectos sociais e geográficos em obras 

como São Bernardo, Vidas Secas (Graciliano Ramos), Os Brutos (José Bezerra Gomes), só 

para citarmos algumas. Esse tipo de estudo permite conhecer e estudar com mais profundidade 

as características morfossintáticas de determinada variedade linguística e, nesse caso, o texto 

literário pode servir de apoio. A propósito, pode-se discutir sobre até que ponto as variedades 

representadas numa obra literária são (ou precisam ser) fiéis ao modo como se fala, de fato, na 

comunidade linguística em questão. Caberia ao professor, nesse contexto, trazer diversificados 

exemplos de outros usos autênticos da língua (usos do cotidiano), representativos de variedades 

rurais, urbanas, prestigiadas, não prestigiadas e se propor, junto com os alunos, a analisar 

comparativamente suas formas de funcionamento e seus respectivos contextos de uso. 

Sem falar que esse tipo de atividade pode ser o momento oportuno para a turma ler tais 

obras e realizarem atividades de outra natureza que os ajudem a apreciar e interpretar os textos 

literários, numa rica experiência que inclui a leitura literária e a reflexão sobre o uso da língua. 
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3.3 Atitude crítico-reflexiva frente à hierarquização das variedades linguísticas  

 

Compreendemos que a língua é um sistema mutável e passível de variações, sendo ela, 

assim, heterogênea. Fazendo o contraste dessa afirmação com o sistema escolar, 

especificamente no ensino de língua portuguesa, podemos perceber que existe uma 

hierarquização da língua, em que a norma padrão, caracterizada pela gramática normativa, é 

colocada como o alvo a ser alcançado pelos alunos e que, a partir de seu entendimento, eles 

poderão escrever, falar e ter uma postura mais adequada, do ponto de vista linguístico, na 

sociedade e em sua vida acadêmica.  

Contudo, ao afirmar a heterogeneidade da língua, tentamos trazer a desmistificação do 

valor hierárquico que é afirmado pelos gramáticos tradicionais, que apontam a norma culta 

como um sistema linguístico privilegiado e o único validado para uma comunicação eficiente. 

Dessa forma, o professor deve mostrar aos alunos que a língua é variável e que não existe, por 

si mesmo, em sua totalidade, um grau de valor que caracterize as variações como melhores ou 

piores do que outras, pois qualquer atribuição de valor decorre dos próprios falantes. São 

posicionamentos muito mais ligados a aspectos sociais que puramente linguístico-

comunicativos.  

Conforme entendemos das reflexões teóricas feitas anteriormente, dizer, por exemplo, 

que tal forma de falar é “feia” ou “errada” carrega um julgamento que recai sobre quem fala e 

não sobre os enunciados linguísticos por si mesmos. Trazer esse tipo de consciência para a sala 

de aula pode promover, também, o ensino das variedades gramaticais que os pesquisadores e 

estudiosos mencionam como positivas para a educação e caminha na direção do que Bagno 

(2007) chama de reeducação sociolinguística, pois requer uma postura crítica, reflexiva e menos 

intolerante frente a diversidade de falares que constitui a língua portuguesa em nosso país. 

 

3.4 Uma proposta de quadro norteador para o ensino de gramática 

 

Falando de uma proposta de ensino que contemple a heterogeneidade da língua e, 

consequentemente, do ensino de gramática, propomos, também, um quadro norteador de 

ensino, passível de alterações, como forma de orientar a variação dos estudos gramaticais.  
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Tabela 1: Grade curricular – ensino de gramática 

Séries 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

6º Ano Normativa 

Descritiva 

Normativa 

Descritiva 

Normativa 

Descritiva 

Normativa 

Descritiva 

7º Ano Normativa Normativa Normativa Normativa 

8º Ano Normativa 

Internalizada 

Normativa 

Internalizada 

Normativa 

Internalizada 

Normativa 

Internalizada 

9º Ano Normativa 

Reflexiva 

Normativa 

Reflexiva 

Normativa 

Reflexiva 

Normativa 

Reflexiva 
Fonte: Autoria Nossa 
 

Como se pode ver, reconhecendo a importância do ensino da gramática normativa, não 

a retiramos desse quadro, pois acreditamos que ela exerce uma grande influência no ensino de 

língua, além de fundamentar o aluno à norma culta, que há anos foi concebida como padrão a 

ser seguido. Sendo assim, consideramos que o ensino gramatical poderia ser concebido da 

seguinte maneira, das séries do ensino fundamental do 6º ao 9º ano. 

 

4 CONCLUSÃO   

 

Em vista dos argumentos apresentados, o ensino de gramática centrado apenas na 

gramática normativa tem causado diversos problemas na formação dos discentes. Por causa 

desses problemas, tem-se a necessidade de introduzir no âmbito escolar novos modelos de 

gramática, inclusive no ensino fundamental, com o objetivo de, aos poucos, ir eliminando essa 

adversidade. A forma como a gramática tradicional está sendo ensinada desmotiva os alunos, 

intitulando-se como chata e conceituando-se restritamente como regras prescritivas.  

Um dos objetivos escolares é ensinar a norma padrão, a qual ajudará o aluno a dominar 

expressões linguísticas em situações formais, e a sua inclusão na sociedade, contudo, precisa 

ser desmistificada a ideia de que só ela deve ser abordada. Propomos, assim, alternativas 

diferentes de se trabalhar a gramática em sala de aula, familiarizando os alunos com a sua língua 

materna. Precisamos mostrar ao aluno que, além do conjunto de regras propostas pela gramática 

normativa que, muitas vezes, não condiz com o uso real em contextos sociais, familiares, 

geográficos e religiosos, existem outras variedades perfeitamente legítimas do ponto de vista 

de comunicativo e semântico-pragmático. 

Devemos propagar a ideia de que os alunos já dominam a sua língua mesmo antes de 

entrarem na escola, em razão da gramática internalizada desenvolvida desde o seu contato com 

a sociedade e que estão ali só para aprimorarem os seus conhecimentos sobre a língua; que a 

forma aprendida no seu âmbito social por meio da interação com seus familiares e amigos está 
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adequada para aquela situação. O docente deve tomar uma concepção de gramática que possa 

abrangê-la em seu sentido amplo, articulando todos os modelos de gramática em sala de aula, 

se tornando o mediador entre as variedades linguísticas coloquiais, prestigiadas, regionais, 

sociais, etárias, e estilísticas.  

Nesse sentido, ele pode contribuir de forma direta para minimizar o preconceito, para 

despertar o interesse, a familiarização dos discentes, a preservação da identidade cultural de 

cada um, preparando-os para o ensino médio com uma visão crítica e ampla sobre a gramática. 

Portanto, a solução é lançar um olhar diferenciado, uma reorganização na formação dos 

brasileiros no que diz respeito a sua língua materna.  
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA ESCRITA A PARTIR DA CONTRIBUIÇÃO 
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RESUMO 

 
O presente trabalho busca apresentar reflexões sobre o processo de produção do texto escrito no âmbito 

da sala de aula, identificando possíveis aspectos que contribuem para práticas (in)suficientes com a 

escrita escolar e com a construção do sujeito escritor. O objetivo principal, portanto, consiste em analisar 

os aspectos que envolvem o processo da escrita escolar e a construção do aprendiz enquanto sujeito de 

seu dizer. O estudo foi concebido por meio da observação do ensino de produção do texto para alunos 

de oitavo ano do ensino fundamental, em uma escola pública, na cidade de Assaré, no Ceará, a partir do 

trabalho com a sequência didática para o gênero memórias literárias, organizada pela Olimpíada de 

Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. É uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa, cujo caráter é descritivo-explicativo, e se caracteriza como pesquisa participante. A 

fundamentação teórica está pautada, sobretudo, à luz das discussões de Antunes (2003, 2009), Possenti 

(2002, 2013), Passareli (2012), Bakhtin (1997), Schneuwly e Dolz (2004), e Marcuschi (2008), que 

defendem o ensino contextualizado e dinâmico da escrita, a partir dos contextos de produção e de 

recepção dos textos. Constatou-se, a partir dos resultados, que alunos inseridos em situações reais de 

uso da língua e que, por conseguinte, trabalham a escrita de textos a partir de oficinas, de sequências 

didáticas, de atividades orientadas e que praticam a reescrita para o aperfeiçoamento do texto, 

desenvolvem, de forma efetiva, a escrita e constituem-se como sujeitos do dizer. Assim, partindo da 

discussão realizada neste estudo, confirma-se a necessidade de práticas significativas para o trabalho 

com a produção textual em sala de aula, enquanto forma de contribuir para o desenvolvimento da escrita 

escolar, pautada principalmente na abordagem dos gêneros textuais, e de colaborar para a formação de 

sujeitos interativos no processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Produção de Texto. Sujeito Escritor. Sociointeracionismo. Gênero Textual. Sequência 

Didática.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Embora muitos conceitos estejam associados à atividade de escrita textual, interessa-

nos, nesta abordagem, a concepção de escrita como prática linguístico-social, que ocorre 

concretamente entre interlocutores numa dada situação comunicativa, a partir de uma 

perspectiva dialógica. É através dela que o falante de uma língua pode desenvolver 

progressivamente sua competência comunicativa, inserindo cada vez mais outros recursos 

linguísticos necessários ao desenvolvimento de sua competência textual. O ensino da escrita, 

nessa acepção, deve ter como finalidade a interação entre sujeitos, ressaltando as 
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particularidades de cada um dos eventos comunicativos da língua, ou seja, é preciso considerar 

o tu, o outro para quem se escreve, o contexto de situacionalidade. 

Faz-se mister observar que, por vezes, o trabalho com a escrita é feito às avessas. No 

ambiente escolar, apesar de nos últimos anos já ter havido uma intensa mudança no tocante às 

práticas metodológicas, ainda se percebe, no trabalho de alguns professores, um ensino 

descontextualizado, no qual a atividade de escrever um texto é concebida como um exercício 

de transcrição ou meramente para fins avaliativos de correção gramatical. Isso coíbe o interesse 

do aluno, primeiro por considerar a atividade enfadonha, segundo por serem apontados erros 

gramaticais que ele ainda não superou por razões diversas, o que muitas vezes o leva à 

resistência para a prática da escrita.  

Sob essa ótica, percebemos a necessidade de se investigar o processo de produção do 

texto escrito no âmbito da sala de aula, identificando possíveis aspectos que contribuam para 

práticas (in)suficientes com a escrita escolar e com a construção do sujeito escritor. Antunes 

(2003) alerta que, para o êxito da escrita, primeiro o aluno precisa ter o que dizer, o que grafar 

e, somente depois de certo amadurecimento, é chegado o momento de o professor fazê-lo 

refletir sobre a forma como ele estrutura e/ou codifica seu texto, além de outros aspectos 

pertinentes à produção textual. 

Com base em tais pensamentos, para nortear a construção desta proposta de estudo, 

definimos como objetivo geral analisar os aspectos que envolvem o processo da escrita escolar 

e a construção do aprendiz enquanto sujeito de seu dizer. Para isso, apropriamo-nos de um texto 

do gênero memórias literárias, produzido por um aluno de oitavo ano do ensino fundamental, 

por ocasião da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, vencedor na etapa 

escolar. O texto é resultado de um trabalho com a sequência didática para a produção do referido 

gênero, disponibilizada pela própria Olimpíada.  

Sob o viés metodológico, a pesquisa caracteriza-se como participante, de natureza 

aplicada, com abordagem qualitativa e objetivo descritivo-explicativo. Sob a ótica da literatura, 

está fundamentada à luz das teorias de Antunes (2003, 2009), Possenti (2002, 2013), Passareli 

(2012), Bakhtin (1997), Schneuwly e Dolz (2004), e Marcuschi (2008), que defendem o ensino 

contextualizado e dinâmico da escrita, a partir dos contextos de produção e de recepção dos 

textos.  

Nas próximas seções, abordamos concepções sobre o texto e o ensino da produção 

escrita na perspectiva sociointeracionista da linguagem, seguidas de algumas considerações a 

respeito da relevância dos gêneros textuais escritos e das sequências didáticas para a construção 
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do sujeito-autor nas práticas escolares. Adiante, estão os procedimentos metodológicos; depois, 

a análise e discussão dos dados. Por fim, as considerações finais.  

Esperamos, dessa forma, apresentar reflexões positivas acerca do ensino da escrita 

escolar e, ainda que implicitamente, sugerir possíveis abordagens metodológicas para o 

desenvolvimento da produção de texto no ambiente da sala de aula. De toda forma, é pertinente 

destacar o quanto é salutar a inserção do aluno em contextos reais de interação para o 

desenvolvimento da escrita, visto que são esses contextos – de produção e de recepção de textos 

– que nortearão todo esse processo.  

 

2 TEXTO, CONTEXTO E ENSINO DA PRODUÇÃO ESCRITA NUMA 

PERSPECTIVA SOCIOINTERACIONISTA 

 

Não há discordância entre os linguistas de que a atividade de escrita é por demasia 

complexa, por envolver uma série de fatores que precisam ser conhecidos, para depois, 

praticados. A iniciativa de produção escrita geralmente leva à construção de um texto que, para 

ser considerado, de fato, um texto, não pode se constituir somente de um amontoado de palavras 

ou até mesmo de frases que não depreendem sentido (FIORIN; SAVIOLI, 1996). Ou seja, surge 

um primeiro elemento essencial à produção de um texto: o fazer sentido.  

Koch e Elias (2018, p. 18, grifo do autor) concebem o texto “como fruto de um processo 

extremamente complexo de linguagem e interação social, de construção social de sujeitos, de 

conhecimentos de natureza diversa. Entender o texto como uma ‘entidade multifacetada’ só é 

possível quando entendemos que linguagem é uma forma de interação”. Isso significa que o 

texto se realiza concretamente numa instância dialógica e, para que se inicie o processo de 

construção textual, faz-se necessário definir o interlocutor desse texto que, no ambiente escolar, 

não pode ser apenas o professor/avaliador. É preciso, portanto, criar estratégias de produção 

textual para que a iniciativa ocorra.  

Sob esse aspecto, podemos compreender que o sentido do texto pode ser estabelecido a 

partir de duas vertentes: o conhecimento do escritor/leitor e o contexto de produção do texto. 

Nessa perspectiva, o sentido é construído a partir do momento em que o leitor articula níveis 

diferentes de conhecimento, entre eles o de mundo, empregados na atividade textual pelo 

enunciador, e quando se determina o contexto em que o texto foi produzido. A relação locutor-

interlocutor é definida pelos conhecimentos utilizados no texto e pela forma como o destinatário 

processa esses conhecimentos, considerando a situação de produção textual. Sob essa 

perspectiva, Antunes (2009) define esses diferentes tipos de conhecimentos como linguístico 
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(relativo à gramática e ao léxico), textual (quanto ao tipo, aos gêneros e aos aspectos da 

textualidade envolvidos) e de mundo (decorrentes da nossa experiência). 

Além dos papéis dos interlocutores, dos conhecimentos e do contexto que norteiam a 

escrita textual, destacamos o gênero produzido e sua finalidade no contexto de produção, que 

trataremos adiante. Enfatizamos que, dentro da escola, o ensino da produção escrita precisa 

estar associado ao fomento de estratégias que direcionem a atividade, principalmente quando 

se diz respeito a para quem se está escrevendo.  

Sobre a tarefa de produção de texto, Passarelli (2012, p. 153-169) elenca quatro etapas 

cruciais para ensinar o processo de escrita: o planejamento, a tradução de ideias em palavras, a 

revisão e reescrita e, por último, a editoração. 

O planejamento corresponde à seleção de informações, isto é, o enunciador deve coletar 

o material a ser utilizado, como os fatos e as ideias que comporão o seu texto, além das 

observações que precisam ser feitas na tessitura textual. A tradução de ideias em palavras diz 

respeito à primeira versão do texto. A terceira etapa, que constitui a revisão e reescrita do texto, 

é igualmente importante. Para a autora, “muitas vezes, somente após a editoração, o professor 

indica a necessidade de o aluno reescrever seu texto, mas costuma ser mais produtivo indicar a 

refeitura antes de editorar” (loc. cit.). Por último, editorar um texto significa passar a limpo 

aquilo que foi alterado no rascunho. A autora sugere que, entre o momento da revisão e 

editoração, deva se conceder um intervalo maior de tempo a fim de que o produtor possa ser 

mais crítico, ao reler o que já escreveu, quando for dar a forma final ao texto.  

Para Antunes (2003, p. 46-47), “embora o sujeito com quem interagimos pela escrita 

não esteja presente à circunstância de produção do texto, é inegável que tal sujeito existe e é 

imprescindível que ele seja levado em conta, em cada momento. […] Quem escreve, na 

verdade, escreve para alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa”. E alerta que “o 

professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita escolar sem leitor, 

sem destinatário; sem referência, portanto, para se decidir sobre o que vai ser escrito” 

(ANTUNES, loc. cit.).  

Destarte, vimos que a produção de um texto se constitui de um processo cujas etapas 

devem ser minunciosamente trabalhadas. Uma escrita proficiente resulta de um trabalho 

orientado e sequenciado e, na sala de aula, cabe ao professor a função de mediar essa atividade, 

criando estratégias de uso em diferentes situações. Além disso, na comunicação textual, 

destacam-se importantes elementos como os interlocutores – salienta-se aqui primordialmente 

o leitor do texto para o qual se escreve -, os conhecimentos prévios – linguístico, textual e de 

mundo - e o contexto, que orienta toda a atividade de escrita do texto.  
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3 A RELEVÂNCIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS ESCRITOS E DAS SEQUÊNCIAS 

DIDÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO-AUTOR NAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS ESCOLARES  

 

Muito ouvimos falar sobre gênero textual e as diversas abordagens terminam, muitas 

vezes, por confundir o professor no trabalho em sala de aula. É certo que ultimamente os 

estudiosos da língua têm dado um enfoque maior ao ensino através dos gêneros, mas ainda não 

ficou completamente claro para o professor como fazê-lo, nem quais gêneros utilizar para o 

ensino da escrita nas diferentes séries do ensino, a não ser aqueles trazidos pelo livro didático.  

Nessa perspectiva, a definição de gênero textual tem sido difundida por muitos teóricos. 

Bakhtin (1997, p. 279) define gênero como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, que 

podem ser “(orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana”. Na concepção bakhtiniana, os gêneros se caracterizam como 

formas estáveis na sua estrutura e são elaborados pelos homens nas diferentes esferas sociais 

de uso da língua. Para o autor, “o querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha 

de um gênero do discurso” e classifica-os em primários - aqueles que “se constituíram em 

circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea”, por exemplo os gêneros orais que se 

realizam por meio da fala – e em secundários – aqueles que “aparecem em circunstâncias de 

uma comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente 

escrita”.  

Marcuschi (2008, p. 154), por sua vez, concebe gêneros como “os textos que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos 

definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas” (MARCUSCHI. 

2008, p. 155). “Acham-se ligados às atividades humanas em todas as esferas e, em muitos casos, 

[…] dão margem às marcas de autoria e estilo próprio em graus variáveis” (MARCUSCHI, 

2011, p. 22).  

Schneuwly e Dolz (2004), dialogando com Bakhtin, concluem que “é através dos 

gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes” 

(SCHNEUWLY & DOLZ, 2004, p. 63) e conceituam práticas de linguagens como “as 

dimensões particulares do funcionamento da linguagem em relação às práticas sociais em geral” 

(SCHNEUWLY & DOLZ, 2004, p. 62). Ao conceberem a linguagem como mediadora das 

práticas sociais, os autores reconhecem que o trabalho com os gêneros sempre ocorreu no 

contexto escolar, já que “toda forma de comunicação […] cristaliza-se em formas de linguagens 
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específicas” (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004, p. 65). Contudo, ressaltam que hoje “o gênero 

não é mais instrumento de comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino-

aprendizagem” (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004, p. 65). Assim, de acordo com os autores, o 

ensino do texto por meio do gênero deve se dar a partir de sequências didáticas.  

Nesse contexto, a sequência didática (SD) é compreendida como um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004), que remete que o ensino de um conteúdo deve partir do aspecto mais 

simples ao mais complexo, justamente para que o aluno possa aprender efetivamente aquilo que 

lhe é ensinado e evitar que o professor avance etapas sem que o aprendiz tenha 

significativamente aprendido. Além disso, o ensino organizado em etapas auxilia a organização 

do docente em sala de aula e permite-lhe acompanhar, de modo sistêmico, os avanços e as 

dificuldades da turma. Quando a sequência didática é voltada para o ensino do português, 

sobretudo, para a leitura, escrita e produção de texto, implica que ela deve ser estruturada em 

torno de um gênero textual, pois são através deles que “as práticas de linguagem materializam-

se” (Id. Ibid., p. 63).  

O ensino da escrita, portanto, pautado no gênero e estruturado na SD, permite ao 

educando uma forma peculiar de dizer, de escrever, que será desenvolvida e aperfeiçoada pelas 

etapas experimentadas na SD. Além disso, sabemos que, ainda que o aluno tenha uma produção 

de texto deficiente, ele consegue apresentar alguns indícios de autoria, conforme aborda 

Possenti (2002, 2013), que poderão ser burilados no decorrer das produções escritas e reescritas, 

organizadas pela sequência.  

Sobre a autoria em textos escolares, Possenti (2002, 2013) esclarece que a ideia de 

autoria num texto escrito está muito além dos aspectos gramaticais ou que envolvam tão 

somente coesão e coerência. Ser autor implica, na perspectiva de Possenti, assumir, ainda que 

de forma inconsciente, fundamentalmente duas atitudes: “dar voz a outros enunciadores e 

manter distância em relação ao próprio texto” (POSSENTI, 2002, p. 112-113). O primeiro 

aspecto, de dar voz a outros enunciadores, está relacionado à situação de que o discurso do autor 

“é atravessado pelo do outro” (POSSENTI, 2002, p. 114). O que é dito, muitas vezes, expressa 

o que já foi dito por alguém e o que o autor assumirá como seu não é o que foi dito, mas “o 

jeito, o como” foi dito (POSSENTI, 2002, p. 114).  

Quanto à segunda atitude, de manter distância em relação ao próprio texto, Possenti 

(2002) reitera que o enunciador de um texto se realiza como autor por marcar sua posição em 

relação ao que diz e em relação a seus interlocutores. A metaenunciação é um recurso que 

caracteriza o fator manter distância, já que o enunciador, ao se utilizar dela, retorna ao que foi 
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dito a fim de corrigir, reiterar, explicitar, resumir, dentre outras funções. Assim, no contexto 

escolar, a noção de autoria se consolida em Possenti a partir dos indícios que o aluno apresenta, 

enfocando que “as verdadeiras marcas de autoria são da ordem do discurso, não do texto ou da 

gramática” (POSSENTI, 2002, p. 112). 

Assim, percebemos o quanto o trabalho com os gêneros é imprescindível no ambiente 

escolar e que é de responsabilidade do professor a inserção desses gêneros na sua prática 

pedagógica. Além disso, é importante que os gêneros trabalhados na escola tenham uma relação 

direta com aqueles que o aluno vivencia fora dela, senão de nada adiantará ensinar algo que não 

servirá socialmente para os estudantes. Uma proposta que tem se mostrado eficiente para o 

estudo do gênero é a sequência didática, já que, por meio dela, o aluno familiarizar-se-á com o 

gênero determinado, seguindo as etapas de produção de texto orientadas por Passarelli (2012) 

e ainda desenvolverá indícios de autoria, conforme observa Possenti (2002, 2013).   

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa é de natureza aplicada, de abordagem qualitativa e de finalidade 

explicativo-descritiva. Caracteriza-se como pesquisa participante, já que o pesquisador, durante 

todo o processo de coleta de dados, estava inserido dentro do campo de pesquisa, constituindo-

se parte desse campo. O método utilizado foi o dialético, considerando que a problemática 

analisada não pode ser observada fora do contexto social em que o grupo, no caso, de alunos, 

está inserido.  

A pesquisa foi desenvolvida numa turma de oitavo ano da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Raimundo Moacir Alencar Mota, na cidade de Assaré, no Ceará. Nessa 

escola, a turma observada trabalhou, durante um semestre, uma sequência de atividades 

voltadas para o gênero memórias literárias, proposta pela Olimpíada de Língua Portuguesa.  

A nossa pretensão foi analisar os efeitos do trabalho com a sequência didática na 

produção de textos, isto é, verificar se o ensino da escrita, quando submetido a atividades 

planejadas e sequenciadas, envolvendo gêneros, e dividido em etapas de produção e de 

reescrita, produz resultados satisfatórios. Para tanto, elencamos duas categorias de análise, a 

saber:  

A presença de vozes sociais no texto, ou seja, as relações dialógicas que são 

estabelecidas pelo enunciador a partir do seu interlocutor. Esta categoria é baseada nos 

postulados de Possenti (2002, 2013) ao considerar que o aluno, ao produzir um texto, 
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desenvolve marcas de autoria que são responsáveis pela sua construção enquanto sujeito de seu 

dizer; e  

Os aspectos sociointeracionais discursivos que se fazem presentes no texto do aluno, 

como os fatores extralinguísticos, a exemplo do comportamento adotado pelo enunciador, a 

intenção comunicativa, os conhecimentos partilhados, as atitudes tomadas diante do 

interlocutor, a localização espaço-temporal e papéis sociais desenvolvidos pelos interlocutores. 

Tal observação dá-se a partir dos pressupostos de Antunes (2003, 2009) ao tratar da escrita na 

perspectiva sociointeracionista.  

A partir dessa análise, pudemos diagnosticar que fatores contribuíram para o sucesso do 

aprendiz em face da tarefa de produção textual, levando em conta que a produção de texto 

ocorreu a partir do trabalho estruturado do gênero memórias literárias, sob a forma de sequência 

didática, a qual possibilitou o produtor do texto experimentar todas as etapas necessárias à 

escrita textual.  

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

TEXTO DE AUTORIA DO(A) ALUNO(A) ARS1 

Águas passadas 

 

Na minha surrada cadeira de balanço, começo a recordar os meus tantos anos já vividos. E como são 

muitos! Amores, surpresas, tristezas, tudo recordo, mas com dificuldades. As poucas lembranças que 

ainda guardo bem pertencem a minha saudosa infância, particularmente aos meus oito anos de idade. E 

como diria o poeta Casimiro de Abreu “Oh! que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da 

minha infância querida que os anos não trazem mais...”. Ah! Tempos bem vividos na cidade de Assaré, 

interior do Ceará. Uma cidadezinha bem pequena, mas que me permitiu ser o grande homem que me 

tornei. Não tenho baús para guardar minhas lembranças, porque elas estão em mim, em cada ruga que 

cada um dos anos me deixou.   

Ao remexer minhas memórias, sempre encontro uma das imagens que se mantém pura nos meus 

pensamentos, a do meu velho Banguê. Um lindo e reluzente açude, no meio da cidade, causador de 

paixões, de alegrias… Lembro-me como se fosse hoje que não havia um dia sequer para aquelas águas 

não estarem lotadas de crianças de todos os tipos. Crianças baixas, altas, morenas, claras, ricas, pobres... 

todas misturadas sem se importarem com status social e outras coisas mais que a sociedade de hoje 

coloca como critério de vida. Todas estavam ali, inclusive eu, para um só objetivo, brincar no Banguê. 

Além das crianças, outras pessoas compunham diariamente o cenário do Banguê... Nossas mães, por 

exemplo, também estavam lá, mas por outro motivo. Além de ser o palco de nossa diversão, o lago era 

um meio de sobrevivência para muitos. As nossas mães, que lá estavam todo santo dia, levavam, 

pendurados nas mãos, baldes e bacias grandes e carregavam pesadas trouxas de roupas na cabeça. Elas 

costumavam usar vestidos longos de chita e cabelos amarrados. O sol ardente esquentava as enormes 

pedras esbranquiçadas de sabão que, ao se espalhar pela água, chegava a parecer neve de tão branquinho. 

Ao fim da lavagem de roupa, as vestes delas estavam encharcadas e as roupas lavadas, as quais muitas 

                                                             
1 As letras utilizadas para indicar o aluno constituem as iniciais do nome dele. 
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chegavam lá avermelhadas de sujeira, estavam branquinhas como nuvens no céu. Nossas mães faziam 

milagres! 

Os homens, por sua vez, usavam chapéus de palha e carregavam nas costas sacos e varas de bambu 

sempre que iam ao Banguê. A intenção era uma só: pescar. Primeiro, porque era algo que lhes davam 

prazer, depois, porque o peixe era tudo que muitos tinham para misturar ao arroz e feijão das refeições. 

Eles costumavam sentar no alto da sua parede, preparavam seu anzol e iniciavam a pesca. Uns, com 

sorte, saíam com sacos cheios de peixes; outros, para sua tristeza e decepção, não conseguiam muita 

coisa. 

Além disso, misturavam-se às famílias, às margens do açude, bois, cavalos, ovelhas e outros animais, 

todos usando o Banguê para saciar a medonha sede. Eram animais magros e fracos, de aparência 

cansada, por causa da falta de alimento que prevalecia.  Meus olhos ainda lacrimejam ao lembrar de 

como tudo era tão difícil, pois dava dó ver os bichos brutos passando fome porque a seca dos anos 

anteriores tinha acabado com o restinho de alimento. Por sorte e proteção divina, ainda tinha o Banguê 

para saciar a sede dos animais e dos homens.  

Rodeando o açude, pequeninas casas de taipa e de tijolos decoravam o ambiente. Nessas casas quase 

sempre tinha a famosa cisterna para aproveitamento da água de chuva, entretanto quase sempre era 

abastecida pela água daquele açude, levada pelo caminhão pipa. Chão, louças, gente... Tudo lavado com 

água do Banguê. 

Um dia, acordamos sem o Banguê. O progresso havia chegado a Assaré e o primeiro a ir embora com 

ele foi o nosso velho amigo. No seu lugar ficaram casas, ruas e uma rodoviária. Hoje, das águas dele, 

restou apenas um nojento córrego, onde desembocam os esgotos dessas casas, que abriga lixos, insetos 

e as consequências deles.  

Agora, ao reviver essas memórias, vejo que Patativa do Assaré tinha razão quando cantava que não dava 

“a casinha de palha no palácio do imperador”. Assim como o poeta, eu não dou minhas memórias do 

Banguê na modernização do meu Assaré... 

 

Em linhas gerais, percebemos um texto bem construído, em que traços descritivos se 

sobressaem ao passo que o narrador se deleita nas lembranças rememoradas. O texto leva o 

leitor a vivenciar diferentes sentimentos e a viajar pelo velho Banguê numa saudosa memória. 

Além disso, o narrador intercalou ao texto outras vozes para juntar-se à sua, e o enunciador, 

enquanto sujeito interativo do ato de escrever, realiza-se como autor ao se utilizar de diferentes 

estratégias para tecer, nas muitas linhas, um texto de memórias.  

Analisando o texto com base nas categorias definidas, presença de vozes sociais e 

aspectos sociointeracionais discursivos, observamos que, quanto à presença de vozes no texto, 

constata-se que o enunciador, ao produzir o texto, interagiu com outros sujeitos para se 

apropriar do conhecimento empregado. Ao enunciar um texto, um sujeito não o faz sozinho, de 

modo isolado, pelo contrário, ele constrói-se na relação com outros sujeitos.  

No texto em análise, o enunciador, ao descrever as crianças, imagina-se como uma delas 

e se coloca lado a lado para experimentar as emoções relatadas, dando-lhes voz, conforme 

percebemos no fragmento “[...] não havia um dia sequer para aquelas águas não estarem 

lotadas de crianças de todos os tipos. Crianças baixas, altas, morenas, claras, ricas, pobres... 

todas misturadas sem se importarem com status social e outras coisas mais que a sociedade de 
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hoje coloca como critério de vida”. Atestamos que o enunciador, para trazer essa informação 

ao texto, precisou se imaginar como uma criança, ao lado de outras, e perceber que cada uma 

tinha suas singularidades, além de compreender o fato de que estarem reunidas num mesmo 

ambiente era algo inusitado, ao comparar os costumes de anos atrás aos de hoje. Além disso, é 

através da inter-relação com outros que ele reconhece a importância dada pela sociedade ao 

chamado status social.    

No trecho “Além das crianças, outras pessoas compunham diariamente o cenário do 

Banguê... Nossas mães, por exemplo, também estavam lá, mas por outro motivo. Além de ser o 

palco de nossa diversão, o lago era um meio de sobrevivência para muitos. As nossas mães, 

que lá estavam todo santo dia, levavam, pendurados nas mãos, baldes e bacias grandes e 

carregavam pesadas trouxas de roupas na cabeça”, destacamos de igual modo a presença de 

relações dialógicas, visto que o enunciador se insere entre outros sujeitos, no caso as mães 

daquelas tantas crianças que brincavam no lago, para conhecer seu trabalho e experimentar 

sentimentos e sensações vivenciados por aquelas mulheres. 

Outrossim, no excerto “Os homens, por sua vez, usavam chapéus de palha e carregavam 

nas costas sacos e varas de bambu sempre que iam ao Banguê. A intenção era uma só: pescar. 

Primeiro, porque era algo que lhes davam prazer, depois, porque o peixe era tudo que muitos 

tinham para misturar ao arroz e feijão das refeições”, percebemos que a mesma posição 

tomada para falar das mães é utilizada pelo enunciador para falar dos homens/pais e dos animais 

que se juntavam às margens do açude. Essa tomada de atitude revela que, para melhor vivenciar 

o saudosismo que nos é apresentado pelas memórias, o enunciador sentiu a necessidade de se 

perceber ora sendo criança, ora imbuído da responsabilidade advinda dos afazeres das mães e 

dos pais.  

Ainda, explicitamente, o enunciador dá voz a outros dois autores: Casimiro de Abreu e 

Patativa do Assaré. Ao citar o poeta Casimiro de Abreu, o enunciador o faz para relembrar a 

saudosa infância, ao mesmo tempo em que dá voz a outros textos, contudo, é o modo de dizer 

que particulariza seu discurso. No final do texto, o enunciador traz uma nova voz, a do também 

poeta Patativa do Assaré. O discurso do poeta foi utilizado para fundamentar o argumento de 

não trocar a sua cidade natal por coisa qualquer.  

Quanto à segunda categoria, a identificação de aspectos sociointeracionais 

discursivos, percebemos que o texto apresenta um forte saudosismo marcado por flashes de 

lembranças do enunciador ao tecer suas memórias, que vão se constituindo num processo 

gradativo (açude, crianças, mães, homens, animais, casas).  
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Os conhecimentos partilhados pretendem apresentar o açude e tudo o que a ele estava 

relacionado para um interlocutor que, possivelmente, não pôde conhecê-lo. Primeiro, a 

recordação de uma infância feliz ao lado de amigos com os quais se divertia; depois, nos é 

apresentado o açude como propiciador de toda a diversão; em seguida, a consciência de que 

ele, além de ser palco daquelas brincadeiras, era também um espaço de trabalho e 

sobrevivência; e finaliza enfatizando que nada disso existe mais, que tudo se transformou em 

memórias. 

A localização espaço-temporal também se evidencia, pois o enunciador deixa claro que 

os fatos ocorrem no entorno do açude Banguê, na cidade de Assaré, num tempo bastante 

distante do momento da enunciação. Esse longínquo espaço de tempo no texto é explicitado 

pela afirmação de que hoje só existem memórias daquela época e que o fato de o açude não 

mais existir desperta, no enunciador, tristeza, saudosismo e muitas reflexões que são colocadas 

nas memórias escritas.  

Em resumo, o texto de ARS é o tipo de produção ideal para alunos em fase final do 

ensino fundamental, por superar as expectativas do leitor em relação aos conhecimentos 

partilhados, pelas condições em que fora produzido, e considerar com eficácia o aspecto da 

situacionalidade, constituindo-se de um texto rico em informatividade. Isso significa uma 

escrita sociointeracionista que atende ao que Antunes (2003, p. 45) chamou de “encontro, 

parceria, envolvimento entre sujeitos para que aconteça a comunhão das ideias”, salientando 

que “alguém selecionou alguma coisa a ser dita a um outro alguém, com quem pretendeu 

interagir”.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Investigar o desenvolvimento da produção de textos de alunos nos anos finais do ensino 

fundamental, a partir do desenvolvimento de uma escrita planejada, sequenciada e revisada, 

como no caso da sequência didática para o gênero de memórias, foi bastante enriquecedor por 

se conhecer os efeitos do trabalho com a produção de textos a partir da perspectiva 

sociointeracionista da linguagem. Vimos que uma escrita autoral, de construção de sujeitos, 

demanda uma sequência de atividades de escrita e reescrita, para que o aluno se perceba como 

sujeito interativo de todo esse processo.  

Vale destacar que as sequências didáticas oportunizam ao aluno a desenvolver seu 

protagonismo na construção do conhecimento e na consolidação da aprendizagem, 

considerando que nos módulos/etapas/capítulos serão trabalhados os problemas que, no caso 
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do ensino da escrita, permeiam a vida do aluno, dando-lhe “instrumentos necessários para 

superá-los” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 87). Além de superar os possíveis 

problemas, a SD fornece meios de melhorar a produção escrita, desenvolvendo a autoria do 

aluno ao passo que este constitui-se sujeito do seu dizer.  

Em resumo, o trabalho com sequência didática para o ensino de produção textual por 

meio de gêneros, é eminentemente positivo. Ao se pensar num ensino da escrita dinâmico, 

interativo, em que o aluno tenha o que dizer e saiba como dizer (ANTUNES, 2009), em que se 

obedeça e se pratique as etapas de produção textual, conforme Passarelli (2012), e que, acima 

de tudo, no processo da escrita, dê voz a outros enunciadores e mantenha distância do próprio 

texto, como ordena Possenti (2002), significa apropriar-se da metodologia adotada pelas 

sequências didáticas e desenvolver uma escrita, de fato, sociointeracionista e produtora de 

sentidos.  
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RESUMO 

 
Na prática da produção escrita, os processos referenciais anafóricos se manifestam como um recurso 

essencial para a construção e compreensão de textos, bem como para a coesão e progressão textuais. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo investigar os processos referenciais anafóricos 

empregados em redações nota 1000 do Enem. A discussão teórica está fundamentada em Bentes (2001); 

Cavalcante (2011, 2013); Conte (2003); Koch e Elias (2011); Francis (2003) e Mondada e Dubois 

(2003). O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa documental, de natureza qualitativa, de cunho 

descritivo e interpretativo. Para constituição do corpus de análise, realizou-se um levantamento de 

redações nota 1000 do Enem, pela internet, em que foram coletadas 02 redações do ano de 2015, tendo 

como tema “A persistência da violência contra a mulher no Brasil”. Sendo assim, a partir de uma pré-

análise buscando investigar a forma de manifestação dos processos referenciais, verificou-se que o 

encapsulamento anafórico foi o processo referencial que mais se destacou nos textos analisados. Como 

resultado, constatou-se que esse processo referencial resume informações textuais, postuladas 

anteriormente, por meio da retomada e continuidade textual. Essa função permite a coesão textual, cujo 

critério de avaliação é cobrado nas redações do Enem. Assim sendo, verificou-se, ainda, que o 

encapsulamento se manifesta como um recurso que auxilia na argumentação que o aluno produz para 

defesa do seu ponto de vista. Espera-se que esse trabalho possa contribuir para o ensino de Língua 

Portuguesa, especificamente, no que se refere à produção textual, levando em consideração o 

encapsulamento anafórico como um auxílio para a construção dos sentidos do texto. 

 

Palavras-chave: Referenciação. Processos Referenciais. Redações do Enem. Encapsulamento 

Anafórico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é resultado de uma inquietação em investigar e analisar o processo de 

referenciação em redações nota 1000 do Enem, observando como os processos referenciais se 

manifestam nesse gênero, bem como podem auxiliar na produção e no desenvolvimento textual, 

dada a significativa relevância desse processo na prática da produção textual escrita.  

Nesta pesquisa, objetivamos investigar os processos referenciais anafóricos empregados 

em redações do Enem, as quais obtiveram nota 1000, tendo em vista que os processos 

referenciais anafóricos se manifestam como um recurso essencial para a construção e 

compreensão de textos, auxiliando na coesão e progressão textuais, bem como a construção de 

sentidos. 
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Como embasamento para a discussão teórica, temos os trabalhos desenvolvidos pelos 

autores: Bentes (2001); Koch (2004); Mondada e Dubois (2003), relativos à Linguística Textual 

e ao processo de referenciação, como também, Cavalcante (2011); Marcuschi (2005); Koch e 

Elias (2011); Conte (2003); Francis (2003); relacionados aos processos referenciais. 

Nesta pesquisa, procedemos com a abordagem qualitativa dos dados, visando à 

interpretação dos fenômenos analisados, atribuindo-lhes significado. Para tanto, caracteriza-se 

como uma pesquisa documental, visto que analisamos documentos constituídos por redações 

nota mil do Enem, coletadas na internet1.  

Inicialmente, realizamos a coleta de 02 (duas) redações do Enem, referente ao ano de 

2015, com a proposta: “A persistência da violência contra a mulher no Brasil”, cuja temática 

continua atual, tendo em vista que a cada dia que passa são registrados inúmeros casos de 

violência contra mulher na nossa sociedade. Para facilitar no momento da análise, enumeramos 

de redação 01 e redação 02.  

A partir de uma pré-análise, buscando identificar quais os tipos de anáfora que se 

destacavam em cada redação, constatamos que havia um número significativo de ocorrências 

do encapsulamento anafórico. Por essa razão, selecionamos esse processo referencial como 

categoria de análise, visando verificar o seu emprego como um recurso coesivo na progressão 

textual, bem como a sua forma de manifestação na orientação argumentativa.   

Diante disso, o trabalho está organizado nas seguintes seções: a discussão teórica, na 

qual, baseada nos autores estudados, tratamos sobre a Linguística Textual e o processo de 

referenciação, bem como os processos referenciais anafóricos; após isso, temos a análise e 

discussão dos dados, na qual descrevemos e interpretamos as ocorrências do encapsulamento 

anafórico, observando a forma de manifestação desse processo referencial presente nos textos; 

Por fim, nas considerações finais, sintetizamos os resultados obtidos na pesquisa. 

 

2 DA LINGUÍSTICA TEXTUAL AO PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO 

 

A Linguística Textual (LT) é um ramo da Linguística que se desenvolveu por volta da 

década de 60, especificamente na Alemanha, e tem como objeto de investigação o texto, o qual 

é considerado uma forma de manifestação da linguagem, que os sujeitos comunicativos utilizam 

para o processo de interação social.  

                                                             
1 Disponível em: https://blogdoenem.com.br/redacao_enem_nota_1000/?fbclid=IwAR2QKme8weUW3igdciZr3-

76UNaOSMD2QNihxL_QOCebqLuT6UmlmK0KPDE. Acesso em 09 out. 2019. 
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Diante disso, Koch (2004, p. XI) afirma que: “[...] o desenvolvimento desse ramo da 

Língüística vem girando em torno das diferentes concepções de texto que ela tem abrigado 

durante seu percurso, o que acarretou diferenças bastante significativas entre umas e outras 

etapas de sua evolução”. Ou seja, a partir do desenvolvimento da Linguística Textual, a noção 

de texto passou por diversas modificações, apresentando diferenças de acordo com cada etapa 

que a LT passava.  

Dessa maneira, quando a Linguística Textual surgiu se opôs aos estudos da Linguística 

Estruturalista (LE), a qual visava à língua apenas como sistema e códigos que tinham a função 

de transmitir informações. Isto é, só levava em consideração a frase isolada, não considerando 

os sujeitos da comunicação para a produção de sentido de um texto (BENTES, 2001). A LT, 

por sua vez, passava a não mais levar em consideração apenas os estudos voltados para os 

limites das palavras ou frases, mas buscava incluir, também, os sujeitos comunicativos, o 

contexto, os fatores sociais, culturais e cognitivos, os quais auxiliam na produção e na 

compreensão dos textos. 

Segundo Bentes (2001), o desenvolvimento da Linguística Textual ocorreu a partir de 

três fases: análise transfrástica, construção das gramáticas textuais e elaboração da teoria do 

texto. Em vista disso, à medida que avançavam os estudos da LT, mediante essas fases, as 

concepções acerca do texto foram se modificando e se adaptando a cada etapa.  

Nessa perspectiva, dentre os fenômenos presentes na Linguística Textual temos a 

referenciação, que é um processo cuja função diz respeito à construção e reconstrução dos 

objetos discursivos no decorrer de um texto, pretendendo, assim, compreender a maneira como 

os referentes são apresentados e reapresentados no mundo discursivo. Com isso, por volta de 

meados da década de 1990, com os estudos de Mondada e Dubois (1995), Apothéloz e Reichler-

Béguelin (1995), entre outros, constrói-se a noção de referenciação, que visa auxiliar na 

produção e na interpretação de textos, tanto orais, como escritos. 

Com os estudos sobre o processo de referenciação, o conceito acerca de referência foi 

substituído. Esse remetia à forma como as coisas existentes no mundo eram referenciadas pela 

língua, mediante a representação da realidade. Assim, os estudos estavam voltados para o modo 

como a língua se referia aos objetos pertencentes ao mundo real, estabelecendo uma relação 

existente entre a palavra dita e o que ela representava. Em outras palavras, era como se a língua 

nomeasse os objetos presentes no mundo, formulando representações da realidade 

(MONDADA; DUBOIS, 2003). 

Diante dos questionamentos sobre como a língua faz referência aos objetos no universo 

discursivo, os estudos da referenciação são estabelecidos e ultrapassam a concepção de se fazer 
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referência entre as “coisas” e o que lhes representam, passando a adotar uma nova percepção, 

na qual os sujeitos comunicativos caracterizam os objetos discursivos de acordo com os seus 

propósitos no momento da interação social, tendo como finalidade (re)construí-los ao longo do 

texto.  

Sobre isso, Mondada e Dubois (2003, p. 20) afirmam que: “O problema não é mais, 

então, de se perguntar como a informação é transmitida ou como os estados do mundo são 

representados de modo adequado, mas de se buscar como as atividades humanas, cognitivas e 

lingüísticas, estruturam e dão sentido ao mundo”. Ou seja, os estudos não estão mais 

direcionados sobre como o objeto discursivo é representado ou de como a informação é 

transmitida ao outro. Mas, passa-se a considerar a compreensão de como as atividades humanas, 

cognitivas e linguísticas são desenvolvidas no decorrer do texto, estabelecendo uma relação 

entre o objeto apresentado e o seu referente. Pretendendo saber, assim, como os objetos 

discursivos ou os referentes poderão auxiliar para atribuir sentido ao texto. 

Nessa perspectiva, o objeto discursivo é inserido no texto de acordo com a maneira que 

o sujeito quer se referir, podendo (re)categorizá-lo conforme a intenção comunicativa. Isso 

poderá, então, causar uma instabilidade em sua construção, pois segundo Mondada e Dubois 

(2003, p. 17): “[...] as categorias e objetos de discurso são marcadas por uma instabilidade 

constitutiva, observável através de operações cognitivas ancoradas nas práticas, nas atividades 

verbais e não-verbais, nas negociações dentro da interação”. Ou seja, ao longo do texto, os 

objetos de discurso poderão ser modificados, porque eles são alterados de acordo com o 

contexto em que estão situados, assumindo diferentes maneiras de categorização. Tornando-se 

categorias flexíveis, variáveis e instáveis.  

Contudo, as categorias também podem ser estabilizadas, pois conforme Mondada e 

Dubois (2003, p. 17) afirmam:  

 

Existem, todavia, práticas que exercem um efeito estabilizador observável, 

por exemplo, na sedimentação das categorias em protótipos e em estereótipo, 

nos procedimentos para fixar a referência no discurso, ou no recurso às 

técnicas de inscrição como a escrita ou as visualizações que permitem manter 

‘solidificar’ categorias e objetos de discurso. 

 

Nesse sentido, existem práticas discursivas que estabilizam as categorias, isso porque 

ao se utilizar um protótipo ou um estereótipo e eles se tornarem de conhecimento público, seja 

por intermédio da escrita ou até mesmo da interação social dos falantes da língua, eles passam 

a ser estabilizados, já que os sujeitos começam a denominá-los da forma como a nomeação foi 

criada, sendo fixados de uma única maneira durante todo o texto. 
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Desse modo, as formas de construção de um referente dentro de um texto podem ocorrer 

de duas maneiras: introdução não-ancorada e ativação ancorada, que são fundamentais para o 

processo de referenciação. A introdução não-ancorada refere-se à primeira vez que um objeto 

de discurso é postulado em um texto. Já a ativação ancorada, ocorre quando em um texto o 

referente é exposto e ele faz referência a uma parte do co(n)texto, que pode ser entendido por 

meio de inferências, as quais os sujeitos da língua ativam na sua memória discursiva e 

estabelecem uma relação entre a informação dada e as outras que estão em sua memória. A 

ativação também ocorre por meio de associações, em que os sujeitos estabelecem uma relação 

entre o objeto discursivo apresentado e uma palavra (KOCH, 2004).  

Por fim, existem vários tipos de processos referenciais que auxiliam na construção e 

compreensão dos textos, como é o caso das anáforas (CAVALCANTE, 2011). A respeito disso, 

discutiremos no tópico seguinte sobre esse processo. 

 

2.1 Processos referenciais anafóricos 

 

Diante das discussões realizadas sobre o fenômeno da referenciação, nos deteremos em 

discutir sobre os processos referenciais anafóricos, os quais têm como função auxiliar na 

produção e compreensão dos textos. Nesse sentido, a anáfora pode ocorrer quando um referente 

é introduzido em um texto, tendo como propósito fazer retomada do que foi citado 

anteriormente. Isso se sucede pelo fato de que, em um contexto existe a presença de sinais que 

apontam a relação existente entre o referente que foi exposto e o que ele está referindo, fazendo, 

assim, a retomada anafórica.  

Sobre as anáforas, Cavalcante (2011, p. 55) afirma que: “[...] para haver anáforas, é 

necessário que as expressões referenciais anafóricas ancorem em pistas do cotexto, que podem 

apontar para trás ou para frente, ou até para ambas as direções”. Sendo assim, para que haja um 

caso de anáfora dentro do texto, é necessário que os objetos discursivos apontem as relações 

existentes entre os sinais que estão espalhados dentro do co(n)texto, os quais são direcionados 

ao leitor, possibilitando fazer a associação entre o que foi dito e a expressão anafórica que está 

fazendo retomada. 

Desta maneira, o processo referencial anafórico pode ocorrer de forma direta e indireta. 

Nessa discussão, apresentaremos três tipos de anáfora: a direta, indireta e o encapsulamento 

anafórico, que são de fundamental importância, pois auxiliam na produção, interpretação e 

compreensão textual. Nessa perspectiva, sobre as Anáforas Diretas (AD) Marcuschi (2005, p. 

55) expõe que: “[...] as AD retomam referentes previamente introduzidos, estabelecendo uma 
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relação de co-referência entre o elemento anafórico e seu antecedente”. Isto é, a Anáfora Direta 

(AD) é um tipo de processo referencial que ocorre quando o objeto discursivo que já foi 

introduzido dentro do texto é retomado por meio de pistas explícitas, as quais são fornecidas ao 

leitor e encontram-se espalhadas dentro do cotexto. Essas pistas são essenciais para o leitor, 

pois, por intermédio delas, será possível identificar e estabelecer relação entre a AD e o seu 

referente que foi recuperado, contribuindo para a coesão e a coerência textuais.  

Já no que se refere às Anáforas Indiretas (AI), Koch e Elias (2011, p. 136, grifo das 

autoras), afirmam que: “[...] ocorre uma estratégia de ativação de referentes novos, e não uma 

reativação de referentes já conhecidos, o que constitui um processo de referenciação 

implícita”. Nesse caso, um novo referente é introduzido no texto, ancorado em informações 

presente no co(n)texto, para tanto, geralmente, requer acionar as inferências, mediante o 

conhecimento de mundo do sujeito comunicativo. Sendo assim, não retoma diretamente um 

objeto discursivo, mas estabelece associações entre elementos linguísticos e extralinguísticos 

postulados no texto.   

Por fim, temos o encapsulamento anafórico que se trata de um tipo particular de anáfora 

indireta, já que não retoma objetos discursivos pontualmente marcados, mas faz referência a 

informações que se encontram espalhadas pelo contexto (CAVALCANTE, 2012). Diante disso, 

sobre o encapsulamento anafórico, Conte (2003, p. 177) explica que:  

 

O encapsulamento anafórico é um recurso coesivo pelo qual um sintagma 

nominal funciona como uma paráfrase resumitiva de uma porção precedente 

do texto. O sintagma nominal anafórico é construído com um nome geral 

como núcleo lexical e tem uma clara preferência pela determinação 

demonstrativa. Pelo encapsulamento anafórico, um novo referente discursivo 

é criado sob a base de uma informação velha. 

 

Dessa forma, o encapsulamento anafórico funciona como um recurso essencial para a 

construção do sentido do texto, tendo como finalidade resumir informações que foram 

anteriormente postuladas mediante um único objeto discursivo. Sendo assim, o encapsulamento 

anafórico é constituído por um sintagma nominal, que é composto por um determinante, de 

preferência demonstrativo, e um nome geral, que é o núcleo da anáfora.   

Conte (2003, p. 184) ainda afirma que: “Como ponto de início de um novo parágrafo, o 

encapsulamento anafórico é a sumarização imaginável mais curta de uma porção discursiva 

precedente”. Nessa perspectiva, o encapsulamento atua como um princípio organizador do 

texto, tendo em vista que, ao encontrar-se situado no início de um parágrafo, permite encapsular 
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as informações presentes no parágrafo anterior, tornando-se uma sumarização e uma 

pressuposição para novas informações.   

Já o encapsulamento anafórico, segundo Francis (2003), pode ser denominado como 

rotulação, porque o objeto discursivo que resume a porção textual, e está situado antes ou depois 

da anáfora, passa a ser caracterizado como rótulo. Dessa forma, a função de um rótulo dentro 

do contexto é a exigência da realização da lexicalização, em que os sujeitos selecionam as 

expressões segundo a sua intenção comunicativa, permitindo que os termos escolhidos se 

encaixem e organizem o texto. Assim os rótulos podem se manifestar como anáfora ou catáfora. 

Ao concluir a discussão teórica sobre a Linguística Textual, a referenciação e os 

processos referenciais anafóricos, apresentaremos no tópico seguinte a análise dos dados. 

 

3 ANÁLISE SOBRE EM ENCAPSULAMENTO ANAFÓRICO NAS REDAÇÕES 

NOTA 1000 DO ENEM 

 

Para desenvolvimento deste trabalho, foram selecionadas 02 redações nota 1000 do 

Enem do ano de 2015, as quais foram enumeradas de redação 01 e redação 02, como forma de 

facilitar a análise dos processos referenciais anafóricos. Dessa maneira, após a seleção do 

corpus, em um primeiro momento, realizamos uma pré-análise para identificar quais os tipos 

de anáfora que se destacavam em cada redação. De início, trabalhamos com três categorias de 

análise: anáfora direta (MARCUSCHI, 2005), anáfora indireta (KOCH; ELIAS, 2011), e 

encapsulamento anafórico (CONTE, 2003; FRANCIS, 2003). 

Assim, com uma leitura mais atenta de todo o corpus, buscando identificar quais das 

categorias se destacavam nos textos, pudemos constatar que havia um número significativo de 

ocorrências do encapsulamento anafórico. Em vista disso, selecionamos esse processo 

referencial como categoria de análise, buscando verificar o emprego do encapsulamento 

anafórico como um recurso coesivo na progressão textual, bem como a sua forma de 

manifestação na orientação argumentativa.   

O primeiro exemplo a ser analisado foi retirado da redação 01, no qual podemos 

observar que o encapsulamento anafórico faz a retomada de todas as informações precedentes, 

e essa anáfora funciona, também, como um recurso para as novas informações. Analisemos a 

ocorrência a seguir: 
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Exemplo (01) 

 

A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um 

problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, 

mulheres são vítimas desta questão. Neste sentido, dois aspectos fazem-se 

relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis.  Segundo a 

História, a mulher sempre foi vista como inferior e submissa ao homem. 

Comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos, ingressarem no 

mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois 

do gênero oposto. Esse cenário, juntamente aos inúmeros casos de violência 

contra as mulheres corroboram a ideia de que elas são vítimas de um histórico-

cultural. 

 

Nesse exemplo, a expressão referencial esse cenário faz a retomada de todas as 

informações textuais anteriores. Nesse sentido, com base em Conte (2003), entendemos que o 

encapsulamento anafórico, em sua composição, tem uma preferência pelo determinante 

demonstrativo, que no exemplo acima consiste no termo esse, que situa o leitor sobre o que está 

sendo referido; e também por um núcleo nominal que, nessa ocorrência, é marcado pela palavra 

cenário. A escolha lexical desse nome-núcleo evidencia o contexto situacional, ao qual se 

refere o produtor do texto. Nessa redação, a palavra é empregada no sentido figurado, 

relacionada aos fatos ou acontecimentos que ocorrem em um determinado momento, seja no 

contexto cultural, histórico ou social, como no exemplo acerca da situação em que estão sujeitas 

muitas mulheres, desde muito tempo até os dias atuais. 

Diante disso, constatamos que a palavra cenário indica a carga argumentativa do 

encapsulamento anafórico, expressando o ponto de vista do produtor do texto. Isso porque, ao 

ser empregada para fazer retomada sobre as informações acerca da violência contra a mulher, 

evidencia um problema agravante, que está presente na sociedade brasileira. Desse modo 

salienta que a mulher é vista como um ser inferior ao homem, como podemos constatar no 

mercado de trabalho, tendo em vista que ela recebe proventos inferiores em relação aos do 

homem, ainda que assuma o mesmo cargo. Diante dessas abordagens, notamos que essa anáfora 

também serve como predição para novas informações que vêm logo em seguida, sendo uma 

forma de conectar as informações que estão contidas no parágrafo anterior às novas, que se 

encontram logo no início do parágrafo seguinte. 

Dessa maneira, o participante do Enem, ao escrever a sua redação e ao fazer escolhas 

das expressões que manifestam o encapsulamento anafórico, estará se apropriando de um 

recurso coesivo, pois interliga as informações sem que haja a perda de sentido. Também se 

apropria de um processo que dá continuidade ao texto, evitando repetições de conteúdo, 

construindo, assim, um texto claro e de fácil entendimento. É importante ressaltar, também, que 
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mediante esse recurso, os leitores da redação conseguirão fazer associação entre a informação 

que já fora postulada e a anáfora, compreendendo, com isso, a relação de sentido entre as partes 

do texto. 

O segundo excerto também foi retirado da redação 01. A escolha dessa ocorrência para 

ser analisada traz uma perspectiva diferente da anterior, pois encontra situada no mesmo 

parágrafo das informações, das quais faz a retomada. Sendo que, nesse caso, o encapsulamento 

anafórico não cumpre apenas a função de resumir porções textuais antecedentes, mas também 

pode ser tido como um referente novo, já que não aparece em nenhum momento no trecho 

antecedente. Observemos o exemplo: 

 

Exemplo (02) 

 

No entanto, o que se observa em diversas partes do país, é a gritante diferença 

entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. 

Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-

se inseguras e sem ter a quem recorrer. 

 

Nesse exemplo, notamos que a expressão referencial em destaque esse fato faz a 

retomada das informações, encapsulando-as em um único referente, funcionando como um 

encapsulamento anafórico. Diante disso, essa expressão auxilia o leitor do texto a identificar as 

informações que foram mencionadas anteriormente no texto, como também contribui para que 

o autor evite repetições de assuntos que já foram expostos. 

Dessa maneira, ao analisarmos a expressão referencial esse fato, verificamos que ela é 

utilizada para se referir ao posicionamento do produtor do texto acerca da diferença entre 

homens e mulheres, no que concerne à desigualdade salarial, a qual ocorre mesmo o homem e 

a mulher assumirem cargos iguais, evidenciando, ainda, que, se as mulheres forem negras, a 

desigualdade é maior. Em vista disso, notamos que essa expressão é utilizada como 

pressuposição para o início de novas informações sobre o tema relatado. 

Com relação à constituição da anáfora, temos o determinante demonstrativo esse que 

tem como função situar o leitor, especificando as informações mencionadas anteriormente. Já 

o núcleo nominal fato faz referência ao conteúdo exposto, além de auxiliar o leitor sobre as 

novas informações que estão por vir.  

Para concluir a análise das ocorrências nas redações nota 1000 do Enem, selecionamos 

um exemplo, retirado da redação 02, no qual pudemos observar que, além de fazer a retomada 

de todo o conteúdo precedente a ele, o encapsulamento anafórico também funciona como um 

recurso para informações posteriores. 
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Exemplo (03) 

 

Somado a isso, o machismo existente na sociedade brasileira contribui 

decisivamente para essa persistência. Na sociedade de caráter patriarcal em 

que vivemos é passado, ao longo das gerações, valores que propagam a ideia 

de que a mulher deve ser submissa ao homem. Essa ideia é reforçada pela 

mídia ao apresentar, por exemplo, a mulher com enorme necessidade de casar, 

e, quando consegue, ela deve ser grata ao homem, submetendo-se, dessa 

forma, às suas vontades. Com isso, muitos homens crescem com essa 

mentalidade, submetendo assim, suas esposas aos mais diversos tipos de 

violência. 

 

Nesse exemplo, a expressão referencial essa mentalidade faz a retomada de porções 

textuais anteriormente citadas, funcionando como um encapsulamento anafórico. Assim, 

podemos dizer que, nessa anáfora, a função é resgatar as informações sobre o machismo que, 

na sociedade brasileira, de carácter patriarcal, a mulher deve ser submissa ao homem. Desse 

modo, esse encapsulamento anafórico manifesta-se como um novo recurso coesivo no texto, 

que exerce a função de associar as informações previamente estabelecidas àquelas que ainda 

serão apresentadas no texto. 

Diante disso, o determinante demonstrativo essa exerce função, dentro do contexto que 

está introduzido, de uma palavra que determina o nome geral o qual acompanha, fornecendo 

para o leitor a relação existente entre esse substantivo e a parte textual que fora retomada. Já o 

núcleo nominal mentalidade é utilizado como uma forma de localizar a porção textual que foi 

resumida. 

Após a análise das ocorrências, pudemos constatar a importância do encapsulamento 

anafórico na produção e compreensão dos textos, uma vez que é um recurso coesivo que 

possibilita a progressão textual, já que faz a retomada das informações que foram mencionadas 

anteriormente, em um único objeto discursivo. Com isso, os produtores das redações nota 1000 

do Enem, ao utilizarem esse tipo de anáfora, evitam as repetições de informações que já foram 

expostas e acabam, também, facilitando a compreensão para os leitores de seus textos, porque, 

por meio do encapsulamento, o leitor conseguirá saber quais porções textuais estão sendo 

resumidas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Para esse trabalho, objetivamos investigar os processos referenciais anafóricos 

empregados em redações do Enem, as quais obtiveram nota 1000. A partir da análise dos dados, 

dentre os tipos de anáfora que se destacavam em cada redação, observamos, inicialmente, três 
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categorias de análise: anáfora direta, anáfora indireta e encapsulamento anafórico. Contudo, 

verificamos que havia um número significativo de ocorrências do encapsulamento anafórico. 

Por esse motivo, selecionamos esse processo referencial como categoria de análise. 

Diante disso, constatamos a importância do encapsulamento anafórico na produção e 

compreensão dos textos, uma vez que esse processo referencial resume informações textuais, 

postuladas anteriormente, possibilitando a retomada e a continuidade textual. Essa função 

permite a coesão textual, cujo critério de avaliação é cobrado nas redações do Enem.  

Assim sendo, verificou-se, ainda, que o encapsulamento se manifesta como um recurso 

que auxilia na argumentação que o aluno produz para defesa do seu ponto de vista. Espera-se 

que esse trabalho possa contribuir para o ensino de Língua Portuguesa, especificamente, no que 

se refere à produção textual, levando em consideração o encapsulamento anafórico como um 

auxílio para a construção dos sentidos do texto. 
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ABORDAGEM GRAMATICAL EM INTERFACE COM OS GÊNEROS TEXTUAIS 

EM UM LIVRO DIDÁTICO DO 7° ANO  

 

Marcelo Liparini Vieira 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 
 

O livro didático (LD) mantém relevante função no contexto educacional brasileiro mesmo ao longo de 

tantos anos. Nesse sentido, seus conteúdos são regularmente avaliados e reformulados a partir de 

importantes referências que guiam o ensino. Em relação à disciplina e ao LD de Língua Portuguesa, no 

que tange à gramática, as discussões envolvem a questão de uma abordagem que seja contextualizada. 

Diante desta questão, este trabalho objetiva analisar qual o tratamento dado à abordagem gramatical em 

interface com os gêneros textuais no LD Língua Portuguesa: 7° ano (Tecendo Linguagens), de Oliveira 

e Araújo (2018), aprovado pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e que 

poderá ser adotado pelas escolas nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. Como base teórica, a pesquisa 

conta com a gramática contextualizada a partir de Antunes (2009), Mendonça (2006), Travaglia (2009), 

dentre outros autores. No que diz respeito à metodologia adotada, esta é uma pesquisa documental, 

descritiva e quanti-qualitativa. O resultado mostrou que a maioria das atividades que compõem o LD 

traz uma abordagem contextualizada, mas apesar dos avanços, percebeu-se que ainda é possível 

encontrar exercícios pautados na exploração de gêneros como pretexto para o ensino de conteúdos. Com 

isso, considera-se que é preciso a criticidade dos pesquisadores e professores de Língua Portuguesa 

sobre o LD referente a esse tipo de trabalho, tendo em vista que, apesar das melhorias na produção desse 

material ao longo dos anos, ainda é possível detectar tais práticas. 

 
Palavras-chave: Livro Didático. Língua Portuguesa. Gramática. Gramática contextualizada. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O LD faz parte de muitas gerações e, mesmo com tantas transformações da sociedade, 

ainda possui uma função essencial no contexto educacional. Por esse motivo, devido ao fato de 

ser um dos principais instrumentos do trabalho docente e também sabendo que, na maioria das 

vezes, é o primeiro e único livro de leitura do aluno, seus conteúdos têm sido periodicamente 

avaliados e reformulados, a partir de importantes referências que guiam o ensino, entre as quais 

se destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (1998) e, mais recentemente em 

evidência, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017). 

Em relação à disciplina e ao LD de Língua Portuguesa, as discussões giram ao redor da 

superação de uma abordagem tradicional para que se contemple a contextualização. Deste 

modo, os autores dos LD vêm se propondo a (re)pensá-los de forma diferenciada e voltada, 

principalmente, para a produção de sentidos. Ainda assim, muito do que é proposto não 
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consegue ir além de uma perspectiva normativa e prescritiva, figurando as mesmas práticas com 

uma nova roupagem.  

Com base nestas questões, objetivamos analisar qual o tratamento dado à abordagem 

gramatical em interface com os gêneros textuais em um livro didático do 7° ano. Para tanto, 

fundamentamo-nos, principalmente, em Antunes (2009) e Barbosa (2010), que tratam dos 

gêneros textuais; e Mendonça (2016) e Travaglia (2009), que versam sobre a gramática 

contextualizada; sem desconsiderar, também, outros autores que nos são caros para as reflexões 

desta pesquisa. 

No que diz respeito à metodologia, este é um trabalho documental, descritivo e quanti-

qualitativo, que tem, como corpus de pesquisa, o livro Língua Portuguesa: 7° ano (Tecendo 

Linguagens) de Oliveira e Araújo (2018). Elegemos a série em questão devido à nossa 

percepção das dificuldades elencadas pelos alunos durante a nossa atuação em sala de aula, 

entre as quais se destaca, principalmente, a não compreensão da aplicação das regras estudadas 

durante as atividades propostas em LD anteriores.  

A escolha se reflete, também, pelo fato de que a obra foi aprovada pelo Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) (2020) para figurar nas escolas durante os 

anos 2020, 2021, 2022 e 2023, o que implica em uma necessidade de análise cuidadosa por 

parte dos professores. Além de tudo, um trabalho com esta temática assume importante 

relevância, uma vez que permite diagnosticar problemas e (re)pensar soluções para o ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa. 

 

2 ABORDAGEM GRAMATICAL E GÊNEROS TEXTUAIS NO CONTEXTO DE 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Segundo Mendonça (2006), o trabalho com a gramática constituiu um dos principais 

pilares das aulas de Língua Portuguesa, chegando a configurar, em muitos casos, a preocupação 

central dessas aulas. No entanto, os discursos educacionais no Brasil, através de mudanças 

ocorridas a partir da década de 1970, evidenciaram a problemática de uma abordagem 

gramatical centrada apenas em nomenclaturas e classificações isoladas que, de acordo com 

Neves (2008), desconsideravam a reflexão sobre o funcionamento da linguagem.  

Como destaca Antunes (2009), as pesquisas da pragmática, das perspectivas 

interacionais da linguagem e de outras vertentes contribuíram para que se colocasse em 

evidência que o uso da linguagem é uma forma de se relacionar socialmente e que isso só 

acontece por meio dos textos. Nesse seguimento, para Travaglia (2009), os gêneros textuais são 
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um ponto chave para o ensino, visto que, a partir deles, tem-se uma abrangência que vai além 

das palavras soltas e de frases isoladas, pois eles contêm marcas que possibilitam os efeitos de 

sentido, como o negrito, o itálico, a caixa alta e os sinais de pontuação, por exemplo. Esses e 

outros recursos permitem uma leitura que ultrapassa os elementos superficiais do texto e ajudam 

o leitor na construção de novos significados. 

Barbosa (2010) conceitua os gêneros textuais como “articuladores de conteúdos”, 

evidenciando que dominá-los permite “[...] ampliar as possibilidades de participação nas 

práticas sociais que envolvem a leitura, a escrita, a produção e a escuta de textos” (BARBOSA, 

2010, p. 163). A BNCC (2017), por sua vez, indo ao encontro do que preconizam também os 

PCN (1998) sobre os gêneros, destaca que a proposta de trabalho por meio deles leva em 

consideração as situações reais de uso, o que é extremamente importante para a consciência de 

adaptação aos diversos contextos sociais.  

Do mesmo modo, ainda conforme a BNCC (2017), no campo da atualidade, destaca-se 

o fato de que “as práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e 

textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como também novas formas de 

produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir.”. (BRASIL, 2016, p. 68). 

Este fato reforça a necessidade de uma abordagem que fuja de uma perspectiva prescritiva e 

isolada.  

São múltiplas as possibilidades de trabalho com os gêneros, mas é importante que 

também saibamos que está em jogo não a quantidade escolhida, mas a qualidade do ensino que 

se pode alcançar por meio deles. Além disso, como frisa Barbosa (2010), a exploração não deve 

se restringir apenas à estrutura, devendo focar também nas características da esfera 

comunicativa e no contexto de produção; e suas propriedades não devem ser vistas como regras 

rígidas e normativas para a realização da produção textual, mas como parâmetros que estão em 

constante mudança a partir das necessidades dos usuários.  

Percebemos que, em nenhum momento, propõe-se uma visão radical de não se trabalhar 

com a gramática, o que mudou, na verdade, foi justamente a forma de abordá-la. O monopólio 

prescritivo e descontextualizado deve ser deixado de lado, passando-se a levar em consideração 

o contexto, os interlocutores e as possibilidades de uso da língua através do texto, pois com ele 

se permite “[...] fazer com que a gramática seja flagrada em seu funcionamento, evidenciando 

que [...] [ela] é a própria língua em uso.” (TRAVAGLIA, 2009, p. 109). 

Finalmente, os PCN frisam que as atividades de sistematização são importantes e a 

gramática entendida como descrição do sistema linguístico deve ser ensinada, mas a partir de 

uma metodologia que vise à construção e reconstrução dos conhecimentos (BRASIL, 1998). 
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Sabendo disso, é necessário que os educadores estejam sintonizados com todas essas 

pontuações, tendo em vista que eles são os responsáveis por guiarem os trabalhos em sala de 

aula, o que já se inicia no momento de escolha do LD. Para tanto, devem refletir sobre os 

princípios que orientam as características a serem consideradas para sua adoção, entre as quais 

está a consciência de que “as práticas de uso da linguagem, [...], em situações contextualizadas 

de uso, devem ser prioritárias nas propostas dos livros didáticos.” (GUIA DE LIVROS 

DIDÁTICOS, PNLD, 2008 apud BARBOSA, 2010, p. 160, grifo da autora).  

Com base no exposto, na seção seguinte, iremos analisar um exemplar de LD que estará 

inserido na sala de aula no próximo ano para que possamos confrontar as teorias contempladas 

até aqui, considerando as seguintes perguntas: a) O LD traz a abordagem gramatical?; b) A 

abordagem gramatical é proposta através dos gêneros textuais?; c) Como a abordagem 

gramatical é trabalhada em meio aos gêneros textuais? 

 

3 EM CONTATO COM A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com esta parte da análise, buscamos contemplar a nossa primeira pergunta: o LD traz a 

abordagem gramatical? 

Nesse sentido, dirigimos o nosso olhar para todo o documento por compreendermos que 

a gramática, foco da nossa pesquisa, não é encontrada apenas na seção Reflexão sobre o uso da 

língua, parte que se destina a um trabalho mais específico com a temática. Nossa análise pautou-

se inicialmente na contagem das atividades que estão presentes em cada seção, bem como em 

quantas dessas atividades focam na gramática. Vejamos essas informações, na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Atividades nas seções do LD 

CAPÍTULOS NÚMERO DE 

SEÇÕES 

NÚMERO DE 

ATIVIDADES DAS 

SEÇÕES 

ATIVIDADES DAS 

SEÇÕES QUE 

ABORDAM A AL 

UNIDADE 1 

Capítulo 1 18 26 14 

Capítulo 2 15 16 9 

UNIDADE 2 

Capítulo 3 13 15 10 

Capítulo 4 13 15 10 

UNIDADE 3 

Capítulo 5 16 20 15 

Capítulo 6 16 17 13 

UNIDADE 4 

Capítulo 7 14 23 12 

Capítulo 8 11 17 13 
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TOTAL 116 149 96 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A partir da Tabela 1, podemos constatar que, das 149 atividades presentes no LD, 96 

delas abordam a gramática. Entre essas atividades, estão compreendidas tanto as que são 

destinadas a uma interpretação escrita para aprofundamento do conteúdo quanto as que são 

propostas para serem discutidas oralmente, buscando possibilitar a reflexão inicial ou a 

socialização da temática trabalhada em cada seção.  

Para contemplarmos as nossas segunda e terceira perguntas: A abordagem gramatical é 

proposta através dos gêneros textuais?; e Como a abordagem gramatical é trabalhada em meio 

aos gêneros textuais?, analisamos as 96 atividades destacadas através dos critérios apresentados 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Critérios para análise das atividades 

 

 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS 

ATIVIDADES 

CLASSIFICAÇÕES OBTIDAS COM BASE 

NOS CRITÉRIOS  

CONTEXTU

ALIZADA 

TOTALMEN

TE 

CONTEXTU

ALIZADA 

PARCIALM

ENTE 

NÃO 

CONTEXTU

ALIZADA 

1 - Atividade proposta a partir de um ou mais 

gêneros textuais. 

 

SIM  

 

SIM  

 

SIM ou NÃO  

2 – Gênero(s) textual(is) discutido(s) e 

interpretado(s). 

 

SIM  

 

SIM ou Não 

 

SIM ou NÃO  

3 – Gênero(s) textual(is) com linguagem(s) e 

conteúdo(s) adequado(s) para o ano destinado. 

 

SIM  

 

SIM ou Não 

 

SIM ou NÃO  

4 - A maior parte das questões e dos tópicos da 

atividade destinada à reflexão do conteúdo 

gramatical é proposta a partir do(s) gênero(s) 

textual(is) abordado(s). 

 

SIM  

 

_ 

 

 

_ 

 

5 - A minoria ou nenhuma das questões ou dos 

tópicos da atividade destinada à reflexão do 

conteúdo gramatical é proposta a partir do(s) 

gênero(s) textual(is) abordado(s). 

 

_ 

 

 

_ 

 

 

SIM  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Como podemos observar no Quadro 1, a atividade categorizada como contextualizada 

totalmente é proposta por um ou mais gêneros textuais; eles não apenas aparecem, mas são um 

ponto de partida para introduzir ou reforçar a matéria trabalhada; estão adequados para a série 

em questão tanto em linguagem quanto em conteúdo abordado, conforme frisam os PCN 

(1998); e a maior parte de suas questões destinadas à reflexão do conteúdo gramatical é proposta 

a partir desse ou desses gêneros.  
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A atividade categorizada como contextualizada parcialmente, por sua vez, dentre a 

realidade observada, sinaliza alguns pontos negativos, o que, desse modo, não permite que seja 

classificada como contextualizada totalmente ou, de forma extrema, como não contextualizada. 

Dentre esses pontos, podemos destacar o fato de que, apesar de ser proposta por um ou mais 

gêneros textuais, principalmente quando possui muitas questões, por vezes, alguns aparecem, 

mas não contribuem com o conteúdo ou não são discutidos e interpretados, figurando, apenas, 

para a retirada de algum tópico gramatical. Em outro momento, também, o(s) gênero(s) em 

destaque pode(m) não estar adequado(s) para a série em questão tanto em linguagem quanto 

em conteúdo.  

Por fim, a atividade não contextualizada sinaliza mais pontos negativos do que 

positivos, quando observadas as situações apontadas anteriormente. Além disso, destacamos o 

fato de que pode ocorrer de a minoria ou nenhuma das questões da atividade destinada à 

reflexão do conteúdo gramatical ser proposta a partir dos gêneros textuais.  

Para apresentação dos dados obtidos, optamos pela utilização de uma segunda tabela 

contendo a categorização desses dados, como veremos na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Categorização das atividades no LD de acordo com a abordagem gramatical 

ATIVIDADES DAS SEÇÕES QUE 

ABORDAM A GRAMÁTICA 

 

QUANTIDADE 

CONTEXTUALIZADA 

TOTALMENTE 

 

81 

CONTEXTUALIZADA 

PARCIALMENTE 

 

15 

TOTAL ANALISADO 96 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Observando a Tabela 2, que destaca a categorização das atividades no LD, podemos 

perceber que, dentro da quantidade de exercícios que tratam da abordagem gramatical, 81 

trabalham totalmente e 15 trabalham parcialmente a abordagem gramatical contextualizada de 

um total de 96 atividades analisadas. 

Convertendo os dados da Tabela 2 em percentuais, obteremos o seguinte gráfico: 
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Gráfico 1 – Atividades que trabalham a gramática contextualizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

De acordo com o Gráfico 1, 84% das atividades do LD trabalham a gramática 

contextualizada totalmente, o que corresponde a 81 atividades, e 16% a trabalham 

parcialmente, o que corresponde a 15 atividades. Com base nesse resultado, consideramos um 

percentual alto para um trabalho contextualizado com a gramática.  

Dando seguimento à pesquisa, no próximo tópico, analisaremos as atividades que 

exploram a gramática contextualizada no LD.  

 

3.1 Exploração da gramática no LD 

 

Com esta parte da análise, contemplamos, ainda, a nossa terceira pergunta: Como a 

abordagem gramatical é trabalhada em meio aos gêneros textuais? Nesse direcionamento, por 

considerarmos que as atividades do LD trabalham-na contextualizada totalmente e 

parcialmente, selecionamos, aleatoriamente, um exemplar de cada para prosseguirmos à 

análise. 

 

3.1.1 Atividade que trabalha a gramática contextualizada totalmente 

 

O primeiro exemplar a ser analisado corresponde à atividade que trabalha a gramática 

contextualizada totalmente e está presente na seção intitulada Reflexão sobre o uso da língua, 

do primeiro capítulo da primeira unidade. Como evidenciado no título desta seção, no que se 

refere ao uso da língua, ela busca desenvolver um trabalho sobre o gerúndio. Vejamos a 

atividade, na Figura 1. 
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Figura 1 – Atividade que trabalha a gramática contextualizada totalmente 
 

 

Fonte: LD do 7° ano (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2018, p. 35). 

 

Como podemos observar na Figura 1, as autoras contextualizam a temática através do 

gênero charge e, de início, constatamos que os diálogos e o contexto são bem acessíveis aos 

alunos. Nesse sentido, identificamos um ponto positivo e nos baseamos na fala de Lajolo (1996, 

p. 5) que ressalta que todas as informações presentes no LD devem ser complementares para 

“[...] refinar, matizar e requintar o significado dos conteúdos e atitudes que essas linguagens 

ilustram [...]”. Do mesmo modo, ao buscarem evidenciar a temática abordada a partir de um 

gênero que faz parte do cotidiano dos discentes, configuram um importante incentivo para que 

se desperte a atenção deles, contemplando, também, o que preconizam os PCN (1998), ao 

enfatizarem que é através das situações significativas de comunicação que os sujeitos podem 

ampliar a sua capacidade de uso da linguagem. 

Juntamente à charge, Oliveira e Araújo (2018) trazem, como proposta, uma atividade 

de uma questão com cinco tópicos a serem trabalhados de a) até e). Observamos que o primeiro 

é referente à interpretação da imagem presente no gênero, abordando a linguagem verbal e não 

verbal para compreender a situação em destaque. Assim, em a), os alunos, provavelmente, irão 

responder que há a presença de um cartunista falando ao telefone com a redação, empresa em 

que trabalha, para avisar que não irá fazer a charge. 

Em b), devem destacar que o humor é construído pelo fato de que a charge destaca que 

o chargista não quer ou não pode construí-la naquele dia. Dando continuidade, em c), os 

discentes poderão responder de forma pessoal o porquê de o título da charge ser “Gerundismo”. 

Percebemos que este ponto é elencado para conduzir o primeiro passo do tratamento do 

conteúdo em evidência, o gerúndio/gerundismo.  
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A partir da letra d), visa-se tratar do conteúdo propriamente dito. Para isso, as autoras 

solicitam que os alunos observem a oração “Hoje eu não vou estar fazendo a charge” e, após 

isso, expliquem o motivo da situação em destaque ser considerada gerundismo. Como o 

conteúdo já havia sido destacado em outro momento da seção, certamente os alunos poderão 

perceber que o gerúndio é empregado para indicar uma ação em progresso, mas o gerundismo 

ocorre quando há o uso excessivo de verbos. 

Finalmente, em e), são solicitados a reescreverem a oração para que o gerundismo seja 

eliminado, assim como consta nos exemplos destacados no início do conteúdo, resultando na 

construção “Hoje eu não farei a charge”. Desse modo, podem colocar em prática o conteúdo 

estudado ao observarem a ocorrência de uma construção inadequada em um contexto efetivo 

de comunicação.  

 

3.1.2 Atividade que trabalha a gramática contextualizada parcialmente 

 

O segundo exemplar a ser analisado corresponde à atividade que trabalha a gramática 

contextualizada parcialmente e está presente na seção intitulada Reflexão sobre o uso da língua, 

terceiro capítulo da segunda unidade. No que se refere ao uso da língua, ela busca desenvolver 

um trabalho com a classe gramatical preposição. Vejamos a atividade, na Figura 2. 

 

Figura 2 – Atividade que trabalha a gramática contextualizada parcialmente 
 

 

 

Fonte: LD do 7° ano (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2018, p. 104). 

 

Como podemos observar na Figura 2, as autoras contextualizam a temática através do 

gênero cartaz e, de início, constatamos que os diálogos e o contexto também são bem acessíveis 

aos alunos. Do mesmo modo, ao buscarem evidenciar a temática abordada a partir de um gênero 

que faz parte do cotidiano dos discentes, configuram um importante incentivo para que se 
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desperte a atenção deles, contemplando novamente o que enfatiza Lajolo (1996), e o que 

preconizam os PCN (1998). 

Concomitante ao cartaz, Oliveira e Araújo (2018) trazem uma atividade de uma questão 

com cinco tópicos a serem trabalhados de a) até e), bem como ocorreu no exemplar anterior. 

Observamos que o primeiro é referente à interpretação da imagem presente no gênero, 

abordando a linguagem não verbal para interpretar a situação em destaque. Com isso, em a), os 

educandos, possivelmente, responderão que a mão é de um homem negro e, fazendo relação 

com o cartão vermelho que indica expulsão no futebol, no caso em destaque, a expulsão poderia 

ser do racismo.  

Em b), espera-se que apontem que a principal finalidade do cartaz é a conscientização 

de que no futebol não deve haver espaço para preconceito racial praticado por torcedores ou 

jogadores. Dando continuidade, em c), os alunos são solicitados a identificarem as instituições 

responsáveis pela produção da campanha, entre as quais se destacam a Associação de Clubes 

de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCCLUBES), a Federação Catarinense de Futebol e 

a Comissão de Igualdade Racial da OAB/SC. 

A partir da letra d), visa-se tratar do conteúdo propriamente dito. Inicialmente, solicitam 

que os alunos releiam o slogan “Cartão vermelho para o racismo” e, após isso, identifiquem 

qual a preposição que se pode identificar nele, bem como qual a relação que ela estabelece com 

a expressão “Cartão vermelho”.  Sendo assim, devem identificar a preposição para e responder 

que a relação estabelecida é de finalidade, ou seja, a finalidade do cartão vermelho seria ser 

usado para combater o racismo.  

Finalmente, em e), as autoras retomam a noção de contração que ocorre no processo de 

formação das preposições. No entanto, ao chamarem a atenção para a frase “A regra é clara: 

preconceito não faz parte do jogo”, solicitam apenas que os discentes identifiquem a preposição 

que está presente, bem como o seu processo de formação: combinação da preposição de + artigo 

o, não havendo outras reflexões. 

Ainda neste ponto, ao tomarem a frase como ponto de partida, em nenhum momento 

houve um diálogo, bem com ela apenas foi citada para a identificação solicitada. Assim, 

compreendemos que essa atividade se enquadra no grupo das que trabalham a gramática 

contextualizada parcialmente, uma vez que, dos dois momentos destinados ao tratamento 

específico da classe das preposições, apenas no primeiro deles houve a preocupação para a 

finalidade da classe gramatical no gênero. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O LD continua figurando como um dos principais materiais utilizados em sala de aula. 

Nesse sentido, ele segue as constantes mudanças da sociedade, buscando se adequar ao que é 

preconizado como essencial em cada disciplina. Para tanto, segue diversas avaliações e 

reformulações a partir de importantes diretrizes que guiam o ensino, como é o caso dos PCN 

(1998) e, mais recentemente, da BNCC (2017), proporcionando uma educação de qualidade. 

Dentro dos novos moldes de ensino e aprendizagem destacados nos últimos anos, os 

conhecimentos linguísticos, na disciplina de Língua Portuguesa, não podem ser explorados de 

forma descontextualizada e dissociada das práticas sociais, por essa razão busca-se superar uma 

abordagem tradicional para que se contemple uma perspectiva que privilegie a 

contextualização. 

Com base na análise da abordagem da gramática no LD, empreendida nesta pesquisa, 

verificamos que 84% das atividades trabalham-na contextualizada totalmente, o que 

corresponde a 81 atividades, e 16% trabalham-na parcialmente, o que corresponde a 15 

atividades. A partir desse resultado, consideramos que há um percentual alto para um trabalho 

efetivo com a gramática contextualizada. 

Baseados nisso, consideramos para análise duas propostas de atividade do LD: uma que 

trabalha a gramática contextualizada totalmente e outra que a trabalha parcialmente. A primeira 

se encaixa nesse grupo, pois, ao trazer o gênero charge, conseguiu proporcionar a reflexão a 

partir da exploração desse gênero, permitindo que os alunos observassem um exemplo efetivo 

do conteúdo em destaque, o gerúndio/gerundismo, bem como colocassem em prática as 

questões estudadas. A segunda se encaixa nesse outro grupo, pois, ao abordar o gênero cartaz, 

possibilitou a reflexão sobre a utilização da preposição a partir da exploração desse gênero, em 

um primeiro momento, mas, logo após, o utiliza apenas para que seja feita a identificação da 

contração de outra preposição, não havendo um diálogo posterior visando à reflexão dos alunos. 

Concluídas as discussões, destacamos a necessidade de novas pesquisas sobre o LD de 

Língua Portuguesa, bem como sobre a abordagem da gramática nesse instrumento. Além disso, 

evidenciamos a importância do processo de avaliação e escolha de materiais de qualidade para 

o trabalho em sala de aula. Ademais, esperamos que esta pesquisa possa contribuir como 

orientação e fonte de estudos para o estudante e o profissional de Língua Portuguesa, bem como 

para aqueles que apenas possuem curiosidade de compreender o papel do LD no trabalho com 

a língua em sala de aula. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO EM REDAÇÕES 

ESCOLARES DOS ALUNOS DO PROJOVEM URBANO 

 

Francisca Jussara Alves Vieira 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 

 
Nos postulados da Linguística Textual, na perspectiva sociocognitivo-interacional, a referenciação é 

definida como uma atividade discursiva, cujos processos referenciais contribuem na construção e na 

manutenção dos sentidos textuais. Como base nesse pressuposto, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar a construção de sentidos entre a introdução referencial e os objetos recategorizados, nas 

ocorrências anafóricas em redações de alunos do Projovem Urbano (PJU) de uma escola pública estadual 

localizada em uma cidade do interior da Paraíba. As produções aconteceram a partir do trabalho 

específico com temas integradores que constituem o currículo do PJU. Este estudo está centrado no 

campo da Linguística Textual e assume como orientação teórica os pressupostos de Cavalcante (2003, 

2013), Koch e Elias (2012, 2013), Koch (2011), Machado (2013), Mondada e Dubois (2003), entre 

outros autores que também dialogam com essa temática. Para a constituição do corpus, foram coletadas 

03 redações escolares produzidas por alunos do PJU. Como resultado, constatou-se que o uso da anáfora 

recategorizadora auxilia na construção dos efeitos de sentido, a partir da relação entre os objetos 

recategorizados e as introduções referenciais, e contribui para assinalar as direções argumentativas. 

Conclui-se que o processo de recategorização configura-se como um recurso pertinente e produtivo para 

a tessitura, progressão, coerência e coesão textual, pois os efeitos de sentido resultam das adaptações, 

modulações e reelaborações dos referentes, em função de um propósito comunicativo. 

 

Palavras-chave: Referenciação. Recategorização. Redação escolar. Projovem Urbano. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos postulados da Linguística Textual, na perspectiva sociocognitivo-interacional, a 

referenciação é definida como uma atividade discursiva composta por processos referenciais 

que contribuem na construção e manutenção dos sentidos textuais. Assim, a referenciação trata-

se de um fenômeno responsável pela atividade de construção de referentes, isto é, dos objetos 

de discurso, os quais são importantes na prática de produção e compreensão textual. 

Desse modo, partindo do pressuposto de que o trabalho com a produção de textos em 

sala de aula é um desafio para os professores e alunos, analisamos a construção de sentido entre 

a introdução referencial e os objetos recategorizados, nas ocorrências anafóricas em redações 

de alunos do Projovem Urbano (PJU) de uma escola pública estadual localizada em uma cidade 

do interior da Paraíba. Para isso, discutimos o conceito de anáfora recategorizadora a partir dos 

estudos de alguns autores da área da referenciação. Em seguida, trazemos alguns recortes 

discursivos das redações analisadas, os quais serviram como corpus para discorrermos sobre o 

uso dessa anáfora e sua contribuição no encadeamento e progressão do texto. 
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Este trabalho está centrado no campo da Linguística Textual e assume como orientação 

teórica os pressupostos de Cavalcante (2003, 2013), Koch e Elias (2012, 2013), Koch (2011), 

Machado (2013), Mondada e Dubois (2003), entre outros autores que também dialogam com 

essa temática. Para a constituição do corpus, foram coletadas 03 redações escolares produzidas 

por alunos do PJU, as quais foram realizadas a partir do trabalho específico com temas 

integradores que constituem o currículo do PJU.  

Como resultado desse trabalho, constatamos que o uso da anáfora recategorizadora 

auxilia na construção dos efeitos de sentido, levando-se em consideração a relação entre os 

objetos recategorizados e as introduções referenciais, algo que contribui para assinalar as 

direções argumentativas. 

Além desta introdução, o trabalho é composto por mais três seções. Na primeira seção, 

apresentamos a discussão sobre a referenciação com ênfase na recategorização. Na segunda, 

apresentamos a análise e discussão dos dados. E, nas considerações finais, sintetizamos os 

resultados obtidos na pesquisa e tecemos alguns comentários conclusivos. 

 

2 A RECATEGORIZAÇÃO COMO PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO E 

PROGRESSÃO TEXTUAL 

 

A referenciação é um fenômeno discursivo que envolve muitas estratégias para o 

encadeamento das ideias e para a progressão textual. É resultante de um processo dinâmico, 

subjetivo, cujos interlocutores situados em contextos socioculturais interagem no discurso 

através dos referentes textuais que são inseridos com o intuito de categorizar e recategorizar os 

objetos discursivos.  

Nesse sentido, Koch (2008, p. 33) afirma que “as formas de referenciação são escolhas 

do sujeito em interação com outros sujeitos, em função de um querer-dizer. Os objetos de 

discurso não se confundem com a realidade extralingüística, mas (re)constroem-na no próprio 

processo de interação”. Com base nas palavras da autora, destacamos que a construção de 

sentido no texto ocorre a partir da relação dos processos referenciais. Assim, pode-se dizer que 

a coerência não se encontra na materialidade no texto, mas é construída por meio da interação 

entre os sujeitos da enunciação. 

Diante dessa concepção, os referentes são concebidos como elementos construídos 

durante a situação comunicativa. Ou seja, como objetos discursivos produzidos na interação 

entres os sujeitos envolvidos na enunciação. Isso significa, como nos diz Cavalcante (2016, p. 

98), que “o referente é um objeto, uma entidade, uma representação construída a partir do texto 
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e percebida, na maioria das vezes, a partir do uso de expressões referenciais”. Em outras 

palavras, os referentes são entidades mentais elaboradas pelos falantes ou escritores na 

produção textual, e o seu sentido pode variar de um texto a outro, devido às diversas 

possibilidades existentes para referir um mesmo objeto.  

Diante disso, podemos dizer que o processo de referenciação consiste em uma atividade 

que é constituída na situação discursiva, resultante da prática social, por isso, os referentes são 

definidos como objetos do discurso (KOCH, 2011). Esses objetos são flexíveis e, ao serem 

inseridos ou retomados no texto, podem sofrer modificações, recategorizações, desativações e 

reativações, sendo que o seu sentido é construído e reconstruído no interior do discurso. Logo, 

o mesmo objeto de discurso, dependendo do contexto e da intenção comunicativa do autor, 

pode ser recategorizado, isto é, ser categorizado de forma diferenciada. 

Desse modo, podemos dizer que o mundo é categorizado por meio dos objetos de 

discurso, para Ciulla e Silva (2008, p. 23), a categorização é um processo cognitivo e, por meio 

dele, os interlocutores “percebem o mundo e, ao fazê-lo, também distinguem, classificam e 

designam as coisas à sua volta”. Assim, os objetos de discurso são construídos por sujeitos 

sociais, nas práticas discursivas durante a situação de interação, isso ocorre devido às escolhas 

linguísticas e as negociações feitas durante a produção textual, e assim inserem tais objetos em 

categorias, que podem ser estabilizadas ou não por “estereótipos” culturais ou sociais.  

Diante disso, Mondada e Dubois (2003, p. 17) ressaltam que: 

 

[...] as categorias e os objetos de discurso pelos quais os sujeitos compreendem 

o mundo não são nem preexistentes, nem dados, mas se elaboram no curso de 

suas atividades, transformando-se a partir dos contextos. Neste caso, as 

categorias e objetos de discurso são marcados por uma instabilidade 

constitutiva, observável através de operações cognitivas ancoradas nas 

práticas, nas atividades verbais e não-verbais, nas negociações dentro da 

interação. 

 

Entendemos que os objetos de discurso são constituídos durante o processo de tessitura, 

pelas formulações discursivas, e os sentidos são estabelecidos a partir da negociação entre os 

sujeitos envolvidos na enunciação. Ainda de acordo com Mondada e Dubois (2003, p. 23), “a 

categorização é um problema de decisão de dependência que se coloca para os atores sociais, e 

como eles o resolvem selecionando uma categoria em vez de outra dentro de um contexto 

dado”. Assim, compreendemos que, através do fenômeno da referenciação, os interlocutores 

envolvidos na enunciação categorizam os referentes textuais, pois, por meio da interação, os 

objetos de discurso podem variar de acordo com a situação comunicativa, haja visto que os 
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sujeitos podem preferir usar um termo ou outro dependendo do sentido que deseja dar ao seu 

texto. 

Para tanto, é pertinente a utilização de algumas estratégias, como a seleção de referentes, 

que abrangem três ações, sendo a primeira relacionada à introdução de referentes textuais, os 

quais são organizados no texto, conforme a intenção comunicativa do autor; a segunda se refere 

às retomadas textuais desses referentes, os quais favorecem na manutenção tópica do texto; e, 

a terceira ação, concretiza-se quando o autor retoma o referente textual e o recategoriza, isto é, 

ressignifica, por meio da construção de uma nova visão sobre o referente, tornando-o coerente 

com a sua intenção comunicativa.  

O processo de ressignificar os objetos de discurso caracteriza a anáfora 

recategarizadora, a qual representa uma estratégia textual cognitiva e interativa que se alinha a 

uma orientação argumentativa do autor, ou seja, é a própria modificação do referente no 

discurso conforme a sua intenção comunicativa, a qual pode acontecer de variadas maneiras, 

por meio de todos os processos anafóricos sejam eles correferenciais ou não. 

Conforme Cavalcante e Brito (2016, p. 119), “a recategorização compõe a dinâmica 

natural de retomada anafórica, pela qual os referentes, ao mesmo tempo que se mantêm no texto 

por algum tipo de associação, também evoluem em diferentes proporções, em proveito da 

progressão temática”. Sabendo da natureza sociocognitiva e discursiva do referente, a 

recategorização se atribui tanto às formas referenciais como às idas e vindas da interpretação 

textual. 

Já Koch e Elias (2012, p. 157) dizem que, “as recategorizações de um mesmo referente 

que, ao mesmo tempo, retomam informação dada e trazem informação nova constituem um 

instrumento poderoso para estabelecer a orientação argumentativa do texto”. O posicionamento 

das autoras nos direciona para o entendimento de que o uso da recategorização manifesta a 

ampliação de um referente já introduzido, e apresenta a intencionalidade textual persuasiva do 

autor, o qual constrói e organiza o texto visando atingir seu propósito comunicativo. 

Logo, podemos dizer que o processo de recategorização possui uma função discursiva 

textual, pois além de organizar os tópicos e manter a progressão referencial, também direciona 

o viés argumentativo. Com isso, as escolhas linguísticas feitas pelo usuário da língua durante a 

produção textual favorecem a percepção de sua intenção comunicativa.  

Nesse contexto, a referenciação enquanto fenômeno discursivo contribui na 

organização, argumentação e na introdução de novas informações textuais, e isso favorece na 

continuidade do texto e serve para manter os processos argumentativos, pois a escolha do léxico 
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e dos elementos que (re)significarão na produção de sentidos são formas argumentativas 

(MACHADO, 2013). 

Logo, percebemos que a referenciação está relacionada com o estudo da argumentação, 

pois quando o produtor do texto insere um objeto discursivo, com ele assume uma finalidade 

comunicativa de convencer e persuadir o leitor a pensar do seu modo para juntos construírem 

o sentido textual. Assim, a negociação dos sentidos se mostra fundamental para a progressão 

do texto.  

Por isso, dizemos que a progressão textual não se constrói de modo linear, somente com 

a introdução e retomada direta de referentes, mas se constitui por meio de um jogo de 

movimentos de referentes que são construídos durante a interação discursiva, cuja 

representação se dá através das anáforas e catáforas. Na visão de Koch (2011, p. 85), “[...] a 

progressão textual se dá com base no já dito, no que será dito e no que é sugerido, que se co-

determinam progressivamente”. Logo, compreendemos que são esses movimentos que 

possibilitam a progressão do texto e o situam como atividade discursiva. 

Na sequência, apresentamos a análise dos dados, partindo das categorias selecionadas e 

da interpretação dos excertos com base no processo recategorização. 

 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção, apresentamos a análise dos excertos das redações escolares, de acordo com 

o objetivo proposto que é analisar a construção de sentidos entre a introdução referencial e os 

objetos recategorizados, nas ocorrências anafóricas presentes em redações de alunos do 

Projovem Urbano (PJU). Primeiramente, apresentamos os recortes das redações coletadas; 

depois, identificamos de modo sublinhado os referentes e de negrito as expressões referenciais 

recategorizadas diretas, indiretas e encapsuladoras; e, por último apresentamos alguns 

comentários interpretativos sobre a manifestação do processo de recategorização. 

Passemos, agora, à análise da ocorrência de anáfora recategorizadora, que foi retirada 

da primeira redação escolar, cujo tema integrador foi: Ser Jovem hoje. A partir desse texto, 

analisamos a relevância do uso da recategorização na construção de sentidos do texto e na 

progressão textual. Vejamos, no exemplo abaixo, como um mesmo referente se transforma no 

decorrer do texto. 

 

Ser jovem nos dias atuais, não é só ir a escola, fazer amigos e se divertir em 

festas, etc., é muito mais que isso, implica ser um sujeito social com direitos, 

deveres, valores e interesses singulares. Pois, é na juventude que adquirimos 
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as experiências necessárias que irão moldar a nossa vida adulta, para muitos 

seria bobagens pensar assim, mas essa fase é a idade de ouro da vida, logo é 

de nossa total responsabilidade aproveitar bem, mas aproveitar de uma 

maneira sensata, com objetividade de si em qualquer decisão. Entretanto, falar 

assim parece fácil não é mesmo? Mas não é assim que funciona, só quem é 

moça ou rapaz ou já foi, sabe como é complicado tomar decisões por si 

próprio, pois é muito comum mudarmos de perspectiva durante um 

determinado período de tempo, seja por influência de terceiros ou por 

influência do ambiente onde vive [...] 

 

Nesse recorte, observamos algumas ocorrências da anáfora recategorizadora direta, as 

quais servem para selecionar os referentes textuais mais apropriados ao propósito comunicativo 

do autor, que são modificados no decorrer do texto por meio da anáfora recategorizadora direta.  

A princípio, vemos que o referente “jovem” é retomado pela anáfora direta e 

recategorizado no texto pela expressão nominal indefinida “um sujeito social” e pelos 

substantivos “moça e rapaz”, respectivamente. Diante disso, percebemos que na primeira 

retomada o autor utiliza uma expressão nominal indefinida “um sujeito social” para se referir 

ao referente jovem, com intuito de marcar seu posicionamento discursivo diante da concepção 

de jovem defendida no texto, isto é, sujeitos que possuem interesses próprios e estão situados 

em um contexto social, histórico e cultural.  Na segunda retomada, ele faz uso dos substantivos 

moça e rapaz, visando deixar claro de que, quando se fala em “jovem”, tanto pode ser um sujeito 

do sexo masculino ou feminino.  

No recorte acima, temos ainda um objeto de discurso textualmente construído como 

“juventude”. Esse objeto de discurso é retomado e recategorizado através da anáfora direta “a 

idade de ouro da vida”. Diante deste processo, notamos que o referente incialmente introduzido 

sofre uma transformação na progressão textual e passa a ser representado por meio de uma 

expressão nominal definida, que evidencia o direcionamento argumentativo do autor em relação 

a esta fase da vida, apontada como “a idade de ouro da vida”. Ou seja, podemos compreender 

que o autor considera o período da juventude como a melhor fase da vida. Dessa forma, 

observamos que o substantivo “juventude” ao ser retomado por uma expressão nominal definida 

sofre uma evolução no decorrer do texto, a partir do processo de recategorização que além de 

garantir a progressão textual, também se alinha à orientação argumentativa do autor. 

Apresentamos, no exemplo a seguir, outras ocorrências que exemplificam o processo de 

recategorização presente no recorte discursivo que foi extraído da segunda redação escolar, cujo 

tema foi: Comunicação: importância para minha vida e meu trabalho. 

 

A comunicação é algo que faz parte da vida do ser humano, uma ação 

importante para a sobrevivência humana. Nesse sentido, esse processo é 
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executado pelas pessoas, que partilham e compartilham informações, através 

da língua falada e escrita. É válido destacar que os sujeitos sociais, desde os 

tempos passados, vêm buscando formas diferentes para realizar a 

comunicação, e atualmente, com os avanços tecnológicos, os meios de 

comunicação se tornaram eficientes no processo comunicativo.  

Em suma, essa ferramenta de integração é a base para a realização de todas 

as atividades seja do âmbito pessoal como profissional, quando buscamos ter 

uma boa comunicação, por exemplo, no ambiente de trabalho, evita que 

informações sejam circuladas ou divulgadas de forma inadequada. 

 

Neste exemplo, percebemos primeiramente que o autor recategoriza a expressão 

nominal definida “a comunicação” como “uma ação importante para a sobrevivência humana”. 

Nesta recategorização, ele mostra que o ato de comunicar é algo inerente à vida humana, ou 

seja, defende esse ato como essencial na manutenção da vida dos seres humanos, utiliza a 

recategorização para marcar um posicionamento discursivo favorável a esse ato. Assim, 

observamos como a expressão nominal indefinida favorece na construção do ponto de vista do 

autor sobre a comunicação e mantêm a progressão textual. 

Ainda nesse recorte, para retomar novamente a expressão nominal definida “a 

comunicação”, o enunciador seleciona a palavra “processo” e o pronome demonstrativo “esse”, 

o uso desta expressão traz um direcionamento no discurso do autor, sumariza e encapsula o que 

veio antes, reintroduzindo o tema com o nome nuclear processo. Nesse sentido, conforme Koch 

(2016, p. 37) o uso da expressão nominal anafórica “opera a recategorização dos objetos-de-

discurso, isto é, de que forma tais objetos, ao longo do texto, vão sendo (re)construídos de 

determinada forma, atendendo a propósitos comunicativos do falante/escrevente”.  

Logo mais à frente, a expressão nominal definida “os sujeitos sociais” traz uma 

reformulação do substantivo “pessoas”. O uso desta expressão marca mais um posicionamento 

do autor que considera as pessoas que realizam a comunicação como seres sociais. A partir do 

uso da expressão nominal definida, o autor vai construindo sua argumentação. 

No parágrafo seguinte, o autor traz a expressão “essa ferramenta de integração” para 

recategorizar o referente textual “a comunicação”. Nesse caso, percebemos que o enunciador 

cumpre a função discursiva de caracterizar o referente introduzido, como uma ferramenta que 

integra os sujeitos quando compartilham informações, o uso desta expressão contribui com o 

seu projeto de dizer, revelando, desse modo, o direcionamento argumentativo do texto. 

No exemplo a seguir, identificamos outras ocorrências que exemplificam o processo de 

recategorização presente no recorte discursivo que foi extraído da terceira redação escolar, cujo 

tema foi: Sexualidade e responsabilidade. 
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Nos dias atuais a sexualidade e a responsabilidade são duas coisas que andam 

distantes principalmente na vida dos adolescentes, pois muitos deles não têm 

orientação dos pais ou familiares sobre os riscos do início prematuro da vida 

sexual, não conhecem seus órgãos sexuais, e assim transam sem 

responsabilidade, sem pensar nas consequências, como uma gravidez 

indesejada ou aquisição de doenças sexualmente transmissíveis.   

 

A definição dos sintagmas nominais marcados no excerto acima resulta de uma 

associação entre as anáforas destacadas e o referente “a sexualidade”. Pois, o nosso 

conhecimento de mundo nos permite compreender que a sexualidade enquanto característica 

que determina o sexo, engloba o ato da transa, a partir dos órgãos sexuais e, dependendo da 

forma como acontece, pode ocorrer uma gravidez indesejada ou aquisição de doenças 

sexualmente transmissíveis.  

As expressões destacadas fazem parte do mesmo campo semântico do termo 

sexualidade. Por isso, este serve de âncora textual para o emprego destas expressões, as quais 

atuam no texto como anáfora indireta, em que o enunciador faz a associação da parte com o 

todo. Deste modo, o emprego destas expressões contribui para manter o tema da sexualidade 

em foco, mantendo o referente ativado na memória discursiva do leitor e estabelecendo a 

orientação argumentativa do texto. 

Por fim, constatamos que as expressões nominais definidas e indefinidas, as quais 

recategorizam os referentes introduzidos, favorecem na organização e progressão textual, 

manifestam a intencionalidade discursiva do enunciador e revelam o direcionamento 

argumentativo do texto. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a construção de sentido entre a 

introdução referencial e os objetos recategorizados, nas ocorrências anafóricas em redações de 

alunos do Projovem Urbano (PJU), de uma escola pública estadual localizada em uma cidade 

do interior da Paraíba. Inicialmente, observamos a ocorrência dos processos referenciais, desde 

a introdução referencial até o emprego da anáfora recategorizadora, a partir das expressões 

nominais anafóricas definidas e indefinidas nos textos analisados, depois analisamos as 

redações a partir destas categorias. 

Diante disto, constatamos que o processo de recategorização configura-se como um 

recurso pertinente e produtivo para a tessitura, progressão, coerência e coesão textual, pois os 

efeitos de sentido resultam das adaptações, modulações e reelaborações dos referentes, em 
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função de um propósito comunicativo. Destacamos, ainda, com base no corpus analisado, que 

os objetos recategorizados fornecem ao leitor informações sobre os referentes introduzidos e 

contribuem para a sua construção. 

Além disso, constatamos que os processos referenciais assumem um papel fundamental 

na argumentação textual, pois as escolhas linguísticas realizadas pelo enunciador para 

recategorizar os objetos de discurso introduzidos revelam o seu posicionamento assumido, isto 

é, a sua intenção discursiva e manifestam o direcionamento argumentativo do texto. 

Por fim, ressaltamos que este trabalho aponta contribuições para pesquisadores, 

professores e alunos que possuem interesse com os estudos da linguagem, sendo importante 

para o ensino de Língua Portuguesa, haja visto que a escola deve ser um local de reflexão sobre 

as práticas de linguagem.  
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AS MEMÓRIAS NAS POESIAS DE ADÉLIA PRADO 

 

Antonia Gerlania Viana Medeiros 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar alguns dos poemas da obra Bagagem, de Adélia Prado, sob o 

viés das memórias apresentadas pelo sujeito poético, na perspectiva do sujeito inserido na sociedade, 

proporcionando a reflexão sobre a memória individual e a memória coletiva. A primeira edição dessa 

obra foi publicada em 1976, com a indicação de Carlos Dummond de Andrade, perpetuando a escrita 

de Prado como uma voz feminina na poesia brasileira, conforme o poema intitulado “Com licença 

poética” apresenta. Os textos literários da poetisa retratam o cotidiano, seja do agora ou do passado, com 

um misto de nostalgia, fé e indagações, ocasionando a esse estudo um campo vasto de discussão e 

análise. Para tanto, apoiar-nos-emos nas teorias de Bosi (2015), Bosi (1994), Brandão (2008) e 

Halbwachs (2006). As memórias individuais e/ou coletivas surgem nos versos por meio de termos 

encontrados na redação dos poemas, que são vistos como referentes ao tempo de outrora, à presença da 

palavra memória tão recorrente e às descrições de momentos lembrados por um adulto, porém vividos 

no seu tempo de criança/juventude. Por fim, conforme o título da obra estudada, Bagagem, essa pesquisa 

trará a leitura e a análise das memórias guardadas e apresentadas pelo sujeito poético.  

 

Palavras-chave: Memória. Sujeito poético. Poesia. Adélia Prado.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com o objetivo de analisar alguns dos poemas de Adélia Prado que constam na obra 

Bagagem, este trabalho apresenta uma leitura com reflexões acerca da temática memória, 

mostrando como o sujeito poético recorre de suas lembranças para descrever momentos, 

sentimentos, a sua vida e, principalmente, o tempo passado. 

De acordo com Brandão (2008), a memória é a constituição da vivência do sujeito e do 

coletivo, são partes interligadas e que juntas compõem toda a história. Então, pode perguntar-

se “quem sou eu?”, e, para iniciarmos a resposta, retomaríamos as nossas memórias para que, 

assim, pudéssemos suprir essa indagação. Mesmo com o pensamento da liquidez dos momentos 

e da fragmentação do eu, temas discutidos pela identidade e globalização nos tempos atuais, o 

sujeito ainda sabe que pertence a algum lugar, ele reconhece a sua ligação com algum grupo 

social de origem, por isso ele tem as suas memórias individuais e as suas memórias coletivas. 

A memória individual é constituída pelas lembranças de um indivíduo e este, por viver 

em sociedade, quase sempre estará em meio à memória coletiva também, pois muitas das 

lembranças são vividas com outras pessoas. Conforme Halbwachs (2006, p. 69), “cada memória 

individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo 

o lugar que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com 
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outros ambientes”, ou seja, as memórias podem até ser construídas individualmente, mas estão 

dentro de um coletivo. 

Nessa pesquisa utilizamos o método de entrelaçar a teoria e a leitura do texto literário, 

não abordando cada uma de forma separada, mas juntas, aplicando a teoria na análise, tendo os 

poemas como parte principal das discussões, propondo uma leitura reflexiva.  

A escrita da Adélia Prado passeia pelo seu universo feminino, desde a sua infância, 

quando se encanta pelas descobertas sobre o mundo, até a mulher adulta, responsável pelo seu 

lar e disposta a deixar a sua profissão de professora para se dedicar apenas à escrita. Para a 

literatura brasileira o surgimento da poetisa representou a revalorização do feminino na 

literatura e demonstrou que havia espaço para a escrita de uma mulher, que além de mostrar o 

seu intelecto por meio dos seus versos, também assumia o papel de esposa e mãe de família.  

No poema “Com licença poética” o sujeito poético revela a sua sina e o seu sonho de 

escrever, ao dizer que “Quando nasci um anjo esbelto,/desses que tocam trombeta, 

anunciou:/vai carregar bandeira./Cargo muito pesado pra mulher,/ 

esta espécie ainda envergonhada./[...]Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.” (PRADO, 2010, 

p. 9). Os versos ainda fazem analogia com o “Poema de sete faces”, de Carlos Drummond de 

Andrade, onde ambos os textos falam sobre a dificuldade de cumprir o que é posto para cada 

sujeito e como a escrita é um processo árduo. Apesar de o sujeito poético revelar que a mulher 

ainda é uma “espécie envergonhada” e que escrever e defender “bandeiras” são cargos pesados 

para o sexo feminino, ele também reafirma que escreve o que sente e conclui dizendo que 

“Mulher é desdobrável. Eu sou.” (PRADO, 2010, p. 9). 

Assim, nessa perspectiva de escrita feminina e objetivando analisar os poemas sob o 

viés dos estudos das memórias apresentadas pelo sujeito poético, sujeito esse inserido em sua 

sociedade que produz memórias individuais e coletivas, é que passamos à leitura e análise dos 

poemas da obra Bagagem, de Adélia Prado. 

 

2 A POESIA DE ADÉLIA PRADO: AS MEMÓRIAS DO SUJEITO POÉTICO 

 

De acordo com Alfredo Bosi (2015, p. 521-522), em História concisa da Literatura 

Brasileira, a poesia, em suas tendências contemporâneas, traz o discurso poético com o verso 

livre ou metrificado, dá espaço à fala autobiográfica, enfatizando expressão do desejo e da 

memória, bem como se propõe com ardor o “caráter público e político” da fala poética, uma 

construção do objeto à verdade, seja real ou imaginária, do sujeito e da sociedade. 
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Nessa perspectiva, e com base na própria história de vida da escritora Adélia Prado, 

pode-se afirmar que em suas poesias há um misto de criação imaginária, mas também do olhar 

real em que seu conhecimento sobre o papel de mulher, filha, mãe e esposa aparecem nos seus 

versos descrevendo um ato cotidiano ou um sentimento.  

Em “Poesia” o sujeito poético revela que no tempo passado fazia leituras de poemas 

para o pai e hoje é ela quem os escreve: “Ó meu pai, o que me davas então?/Comida que mata 

a fome e mais outras fomes traz?/Eu hoje faço versos de ingrato ritmo./Se os ouvisses por certo 

me dirias com estranheza e amor:/‘Isso, Delão, isso!’ O bastante para eu começar 

recompensada.” (PRADO, 2015, p. 130). A fala se constitui de uma filha para um pai, a 

conjugação dos verbos mostra que isso aconteceu no passado e que não há mais o pai para ouvir 

os poemas da sua filha. A fome retratada pode ser compreendida como de conhecimento, 

considerando que o pai incentivava o ato da leitura para a filha. 

O sujeito poético nos diz que, caso o pai soubesse que hoje era ela que escrevia os 

versos, falaria “isso, Delão, isso!”, e esta fala seria dita com “estranheza”, talvez por não esperar 

que a sua filha (Adélia, aqui chamada de Delão) escrevesse ou por não saber que esse seria o 

futuro dela. Porém, segundo o sujeito poético, seria também uma fala com amor, e o que fosse 

dito recompensaria para que o sujeito poético continuasse a escrever.  

A poesia em questão traz as memórias de uma relação pai e filho, de um momento 

familiar. Segundo Halbwachs (2006, p. 36), algumas lembranças são “preservadas como um 

tesouro e redigidas com fé pelas pessoas do ambiente em que decorreu parte de sua vida que 

estão contando”, o contato com o objeto ou a repetição de uma ação que costumeiramente 

realizava com o outro reacende na memória o tempo vivido, os sentimentos compartilhados.  

De acordo com Brandão (2008), as memórias vêm à tona a partir de algum estímulo, 

situação ou pergunta feita ao sujeito. Algo serve de feedback para puxar a “linha” das 

lembranças, o tear da memória. No poema “Verossímil” o sujeito poético revive as suas 

memórias por meio da referência ao mês do ano: 

  
Antigamente, em maio, eu virava anjo. 

A mãe me punha o vestido, as asas, 

me encalcava a coroa na cabeça e encomendava: 

'canta alto, espevita as palavras bem'. 

Eu levantava voo rua acima. (PRADO, 2015, p. 111). 

 

Os versos são iniciados com o advérbio que marca o tempo em que a lembrança 

aconteceu. O sujeito poético determina o mês do ano em que ocorria a ocasião de ela se tornar 

“anjo”, fazendo referência a uma festividade da igreja católica. Além do mês, do lugar onde 
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ocorria essa cena, o sujeito poético ainda lembra como era a indumentária que vestia para essa 

festividade – o vestido, as asas e a coroa.  

O tornar-se anjo indica que na época o sujeito poético era criança, considerando que nos 

ritos da igreja somente elas se vestem de anjo, bem como descreve que precisava da ajuda da 

mãe para se vestir e recebia recomendações do que deveria fazer em seu papel de “anjo”. A 

revelação do sujeito poético é que diante da sua função de anjo e por ser tão verossímil, como 

o próprio título do poema sugere, “Eu levantava voo rua acima”, permitia-se que as suas asas 

de anjos o levassem para o seu destino. É uma memória que revela a sua infância, a sua 

inocência e a sua relação com a mãe e os ritos religiosos. 

Bosi (1994, p. 54) diz que “a memória do indivíduo depende do seu relacionamento com 

a família, com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão; enfim, com os grupos 

de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo”, pois é a partir desses 

convívios que o sujeito se transforma em ser social, que constrói a sua identidade e que se 

relaciona com o outro, criando a sua a memória individual e a sua memória coletiva. 

As relações com os familiares são recorrentes nas memórias do sujeito poético da obra 

Bagagem; em muitos momentos as lembranças remetem ao tempo vivido com o pai, os 

aprendizados com a mãe e a relação com os demais familiares e pessoas da comunidade. Os 

versos ganham forma pelo narrar da memória e pelo sentimento sentido que ressurge diante da 

lembrança.  

No poema “Mortes sucessivas”, o sujeito poético narra as suas perdas, os sentimentos e 

a sua reação para superar a dor. Por meio das descrições realizadas pelo sujeito poético é 

possível compreender em que fase ela vivia, a sua idade é subentendida mediante o seu agir e 

o seu corpo. Cada perda é narrada tendo o início da estrofe sendo marcada pelo advérbio de 

tempo “quando”, distinguindo assim os tempos diferentes em que cada morte aconteceu.  

 

Quando minha irmã morreu eu chorei muito  

e me consolei depressa. Tinha um vestido novo  

e moitas no quintal onde eu ia existir.  

Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento.  

Tinha uma perturbação recém-achada:  

meus seios conformavam dois montículos  

e eu fiquei muito nua, cruzando os braços sobre eles é que eu chorava.  

(PRADO, 2015, p. 134). 

 

A primeira morte foi a da irmã e, segundo o sujeito poético, apesar de ter chorado 

bastante, o consolo veio rápido, pois na época ela tinha um “vestido novo” e “moitas no quintal” 

onde ela “ia existir”. Por meio dessa memória percebemos que essa perda ocorreu ainda quando 
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o sujeito poético era criança, pois, a forma como descreve tanto a morte quanto a superação 

revela a inocência diante da situação. 

Já quando o sujeito poético descreve que perdeu a mãe, ela diz que se consolou “mais 

lento”, pois, além da morte da mãe, ela estava vivendo um momento de transição, “uma 

perturbação recém-chegada”, a adolescência. E essa conclusão é possível, pois o sujeito poético 

diz que “os seios formavam dois montículos”, estavam crescendo, ganhando formas, ou seja, o 

corpo dela já não era mais de uma criança, o seu consolo não foi mais realizado por meio de 

um vestido novo ou com a perspectiva de fugir para uma moita, como quando era criança. 

Com a morte da mãe e com as alterações do seu próprio corpo o sujeito poético diz que 

“fiquei muito nua, cruzando os braços sobre eles é que eu chorava”; a memória desse momento 

é de desamparo, a ausência do consolo materno e as mudanças pelas quais vinha passando 

fazem com que a filha tenha dificuldades de superar a morte da mãe, por isso o processo de 

consolo foi mais lento. No entanto, com a morte do pai o consolo nunca existiu, conforme o 

poema descreve: 

 

Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei.  

Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, 

parentes, que me lembrassem sua fala,  

seu modo de apertar os lábios e ter certeza.  

Reproduzi o encolhido do seu corpo  

em seu último sono e repeti as palavras  

que ele disse quando toquei seus pés:  

´deixa, tá bom assim´.  

Quem me consolará desta lembrança?  

Meus seios se cumpriram  

e as moitas onde existo  

são pura sarça ardente de memória. (PRADO, 2015, p. 134).  

 

Nesses versos é descrito como a morte do pai abalou a filha, como ela buscou consolo 

de modo diferente, recorrendo aos parentes e aos retratos antigos, ou seja, memórias que tinha 

com o progenitor, aspectos que remetessem a ele. A filha busca pelas memórias coletivas que 

entrelaçam em sua própria memória individual, tendo como ponto principal a sua figura paterna. 

Halbwacks (2006, p. 148), ao tratar sobre memória coletiva e o tempo, afirma que “se a 

lembrança subsiste apesar do afastamento, apesar da morte, é porque além da ligação pessoal 

havia um pensamento comum”, isto é, além dos sentimentos há outros laços, outros pontos que 

unem as pessoas em sociedade. Ainda nessa mesma discussão o autor diz que “é assim que 

lembramos dos pais – certamente porque amamos, mas principalmente porque eles são os 

nossos pais” (HALBWACKS, 2006, p. 148). 
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A filha questiona quem a consolará da lembrança de ver o seu pai com o corpo encolhido 

em seu último sono e seguido por sua morte. Nas mortes anteriores o sujeito poético encontrou 

consolo, apesar de na morte da mãe ter sido mais lento. Entretanto, agora o que consolará a 

filha já que os “seios se cumpriram”, o crescimento (dos seios e do próprio sujeito) já ocorreu 

e as “moitas onde existo”, agora nessa nova fase, sendo a filha uma pessoa adulta, “são pura 

sarça ardente de memória”. A “sarça ardente” é uma referência bíblica que descreve um arbusto 

que ardia em chama, porém não era queimado, permanecia intacto. Dessa maneira, o sujeito 

poético revela que essas memórias não morrem, elas permanecem intactas, assim como a “sarça 

ardente”. 

Bosi (1994, p. 46-47) ao tratar sobre a memória afirma que ela permite a relação do 

presente com o passado, “a memória aparece como força subjetiva ao mesmo tempo profunda 

e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora”, ela é uma reserva a qual sempre o sujeito 

recorre. Nos poemas de Adélia Prado, o sujeito poético recorre à reserva da memória para narrar 

a sua vida. É por meio do passado que o leitor reconhece quem é o sujeito e como ele se 

constitui. 

Além da união entre o passado e o presente, a memória também apresenta a construção 

do ser social, cada pessoa está inserida em um grupo. Halbwachs (2006, p. 30) discute que 

nossas lembranças são coletivas e são lembradas pelos outros “ainda que se trate de eventos em 

que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque 

jamais estamos sós.” Por vivermos em sociedade e estarmos sempre em contato com o outro, 

até as memórias que construímos individualmente se tornam coletivas, “porque sempre levamos 

conosco e em nós certa quantidade de pessoas”, como afirma Maurice Halbwachs. 

No poema “O vestido” (PRADO, 2015, p. 108) o sujeito poético inicia os versos dizendo 

que “No armário do meu quarto escondo de tempo e traça/meu vestido estampado em fundo 

preto”, revelando que, assim como as suas memórias, o vestido também se encontrava 

guardado, preservado. O vestido “É de seda macia desenhada em campânulas vermelhas/à ponta 

de longas hastes delicadas”, ou seja, o sujeito poético descreve os detalhes da vestimenta que 

reacende as memórias e que representa aquele tempo vivido, tanto que diz que “Eu o quis com 

paixão e o vesti como um rito,/meu vestido de amante”, revelando o desejo que reaparece em 

suas lembranças, na representação que a indumentária teve na ocasião.    

 

Ficou meu cheiro nele, meu sonho, meu corpo ido.   

É só tocá-lo, volatiza-se a memória guardada:   

eu estou no cinema e deixo que segurem minha mão.   

De tempo e traça meu vestido me guarda. (PRADO, 2015, p. 108) 
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No vestido ficaram as marcas da lembrança, como o sujeito poético afirma ao falar sobre 

seu cheiro, seu sonho e o seu corpo. A referência ao “corpo ido” se trata que a pessoa que vestiu 

já não é mais a mesma, pois com o passar do tempo o corpo muda, a idade faz com que, diferente 

do vestido que tem seu molde intacto, o corpo ganhe outras formas, vista outros moldes.  

Entretanto, o vestido é o objeto que traz a memória à tona, pois como o sujeito poético 

diz, “é só tocá-lo, volatiza-se a memória guardada”, o contato com a específica peça de roupa 

proporciona a lembrança do momento vivido, daquele possível amor que acompanhou o sujeito 

poético ao cinema e nessa ocasião ela estava usando o vestido. Os versos trazem esse misto de 

saudades e de sentimentos de outrora. É como Halbwachs (2006, p. 59) diz, “a lembrança está 

ali, fora de nós, talvez dispersa entre muitos ambientes. Se a reconhecemos quando reaparece 

inesperadamente, o que reconhecemos são as forças que a fazem reaparecer e com as quais 

sempre mantivemos contato”, pois no poema “O vestido” o sujeito poético reconhece a 

memória por meio do contato com o vestido. 

Ao concluir o poema dizendo que “De tempo e traça meu vestido me guarda.” (PRADO, 

2015, p. 108), o sujeito poético faz referência à sua memória, ao tempo e às situações que 

poderiam acabar com ela, causando o esquecimento sobre o episódio vivido no cinema ao lado 

de alguém que supostamente ela amava. Mas isso não acontecerá, pois o vestido está intacto, 

ele sempre reacenderá essas lembranças, essa nostalgia pelo tempo vivido.  

De acordo com Bosi (1994, p. 53), “a lembrança é a sobrevivência do passado. O 

passado, conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma de 

imagens-lembrança. A sua forma pura seria a imagem presente nos sonhos e nos devaneios” e 

no poema “O retrato”, o sujeito poético revive a lembrança por meio das fotografias, dos 

registros do passado que representam o tempo vivido. 

 

Eu quero a fotografia, 

os olhos cheios d'água sob as lentes, 

caminhando de terno e gravata, 

o braço dado com a filha. 

Eu quero a cada vez olhar e dizer: 

estava chorando. E chorar. 

Eu quero a dor do homem na festa de casamento, 

seu passo guardado, quando pensou: 

a vida é amarga e doce? 

Eu quero o que ele viu e aceitou corajoso, 

os olhos cheios d'água sob as lentes (PRADO, 2015, p. 125). 

 

Os versos começam com o termo “eu quero”, explicitando o anseio do sujeito poético 

por reviver os momentos lembrados. Querer a fotografia é desejar o registro do tempo vivido, 
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a emoção captada daquela ocasião. Os sentimentos são relatados quando o sujeito poético fala 

“olhos cheios d’água”, “chorando”, “chorar”, “dor do homem” e, principalmente, quando faz a 

indagação: “a vida é amarga e doce?”. 

Pela narrativa dos versos percebe-se que se trata de um casamento, que a emoção 

daquele dia e ocasião ainda gera um misto de sentimentos no sujeito poético. Foram as lentes 

da câmera fotográfica que registraram as sensações vivenciadas; a linguagem corporal 

demonstra as emoções quando os olhos se emocionam, quando o braço do pai segura, quando 

os passos são guardados e quando os pensamentos são guiados para classificar a vida entre doce 

ou amarga. Desta forma, entende-se que a linguagem não verbal (foto), a linguagem corporal 

traduzida na imagem e bem como a linguagem verbal são meios que proporcionam e socializam 

a memória do sujeito poético. E Bosi (1994) afirma que: 

 

O instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem. Ela 

reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço histórico e cultural a imagem do 

sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília atual. [...] As categorias, 

que a linguagem atualiza, acompanham nossa vida psíquica tanto na vigília 

quanto no sonho. Na vigília, de modo coeso; no sonho, de modo frouxo e 

amortecido, mas identificável. As convenções verbais produzidas em 

sociedade constituem o quadro ao mesmo tempo mais elementar e mais 

estável da memória coletiva (BOSI, 1994, p. 56). 

 

Bosi (1994) discute como a linguagem é o meio que socializa a memória. A verbal, pois 

é a partir dela que falamos sobre as memórias, cada verso retrata um tempo vivido e/ou 

lembrado pelo sujeito poético. Mas além da linguagem verbal, temos a corporal, onde nos 

versos lidos cada sujeito reage à emoção vivenciada no casamento, tanto que a lente da câmera 

pode captar. 

Nota-se a construção da memória individual e coletiva no poema “O retrato”, pois a 

partir da memória do sujeito o leitor se vê diante de uma cena de casamento e cria essa “imagem 

lembrada” aqui associada também à imagem de uma fotografia, um recorte da memória 

concretizada por meio de um retrato. Tudo isso na perspectiva do sujeito poético, pois a 

memória coletiva desse momento poderia ser narrada de outra maneira por outro sujeito que 

também tivesse participado da cerimônia, afinal, cada lembrança pode ser constituída de 

maneira individual. 

Para finalizar a nossa leitura reflexiva o poema “Trégua” nos diz que “Hoje estou velha 

como quero ficar./Sem nenhuma estridência./Dei os desejos todos por memória/E rasa xícara 

de chá” (PRADO, 2015, p. 29). Nesses versos o sujeito poético já se afirma como velho, o 
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advérbio do tempo (“Hoje”) marca o agora, o presente desse sujeito com a ratificação que ele 

está onde gostaria de ficar. Aproveitando o silêncio, sem “estridência”. 

Ao dizer que “dei os desejos todos por memória”, o sujeito poético entrelaça o seu 

presente com o seu passado, ao afirmar que seus anseios estão em suas memórias, porque a 

memória é algo que vive e a qual é recorrida constantemente. A ocasião fica no passado, mas a 

memória é palpável, possível de ser lembrada, revivida nos pensamentos. A menção que os 

desejos “estão por memória” e em uma “rasa xícara de chá” ratifica a condição em que o sujeito 

poético se encontra, a de estar na velhice, em seu canto, aproveitando o que essa fase da vida 

oferece, justamente fazendo a “trégua” que o próprio título reafirma. Bosi (1994, p. 63) diz que: 

 

Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um membro ativo 

da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo: 

neste momento de velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: 

a de lembrar. A de ser a memória da família, do grupo, da instituição, da 

sociedade. 

 

Os sujeitos poéticos dos poemas escolhidos e analisados tratam das memórias de 

situações vividas, narrando um misto de sentimentos, de revelações e de recordações.  O passeio 

entre os versos proporcionou o conhecimento sobre a infância, a relação com a família, o 

relacionamento amoroso e, por fim, a velhice. E no poema “Trégua” o sujeito poético apresenta 

a sua maturidade, “deixa de ser um propulsor da vida presente”, pois “Dei os desejos todos por 

memória” e assume o seu papel de “estou velha como quero ficar”. Segundo Bosi (1994), o 

sujeito, quando atinge a sua “velhice social”, assume a função de lembrar, a de ser a memória 

da família, da sociedade, dos acontecimentos, e é isso que encontramos nos versos de cada 

poema analisado. 

A partir das memórias de sujeitos poéticos é que pudemos compreender a Bagagem que 

a autora Adélia Prado escreveu em seus versos, as memórias individuais e coletivas foram 

alinhavadas junto às estrofes dos poemas, permitindo ao leitor reconhecer a vida e a história de 

cada sujeito por meio das lembranças narradas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho era analisar alguns dos poemas da obra Bagagem, de Adélia 

Prado, sob o viés das memórias apresentadas pelo sujeito poético, na perspectiva do sujeito 

inserido na sociedade, proporcionando a reflexão sobre a memória individual e a memória 

coletiva. As discussões nos mostraram que os poemas escolhidos tratavam das memórias de 



 

 

P
ág

in
a1

2
8

1
 

infância, da passagem da vida de criança para adulta, de um amor do passado, de uma lembrança 

recordada e da velhice.  

Durante a leitura os sujeitos poéticos de cada poema se apresentam a partir das 

lembranças, dos versos que discorrem sobre um tempo vivido, sobre uma memória “volatizada” 

diante de um objeto ou situação. “Halbwachs amarra a memória da pessoa à memória do grupo; 

e esta última à esfera maior da tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade.” (BOSI, 

1994, p. 55); como já dito anteriormente, a memória pode até ser constituída individualmente, 

mas pelo fato de o sujeito estar inserido em uma sociedade, muitas das suas memórias são 

também memórias coletivas, por tratarem de lembranças que envolvem as outras pessoas, 

ambientes e objetos. 

Concluímos que as memórias individuais e/ou coletivas surgem nos versos por meio de 

termos encontrados na redação dos poemas, que são vistos como referentes ao tempo de outrora, 

à presença da palavra memória tão recorrente e às descrições de momentos lembrados por um 

adulto, porém vividos no seu tempo de criança/juventude.  

Por fim, afirmamos que, conforme o título da obra estudada Bagagem, Adélia Prado 

proporciona ao leitor, por meio de sua escrita, um reconhecimento sobre as cargas, as memórias 

que cada sujeito “carrega” sobre cada tempo vivido e por tudo que ainda terá que viver.  
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RESUMO 
 

Durante os séculos XVI a XIX, ocorreram fortemente a diáspora africana, processo em que os africanos 

tinham suas tribos invadidas por traficantes europeus, eram sequestrados e levados contra suas vontades 

para terras desconhecidas, com o intuito de serem vendidos como meras mercadorias e por fim 

tornavam-se escravizados pelos seus respectivos colonizadores. Considerando-se esse contexto, o 

presente trabalho analisará o processo de desumanização sofrido por Nkala, personagem protagonista 

do conto "Nkala: um retrato de bravura", da escritora brasileira contemporânea Cristiane Sobral. Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, a partir da qual tomamos como base teórica os 

escritores Munanga (2009) e Pinsky (2018). O presente artigo está divido em três momentos: discorre 

sobre a escravidão e a forma como os africanos foram desumanizados, considerando os elementos 

historiográficos e antropológicos; faz um breve relato sobre a escritora e sobre o conto; desenvolve uma 

análise crítica e comparativa do conto. Assim, é possível observar, pela construção literária, uma 

representação que legitima o fato de que os africanos foram vítimas da mais cruel desumanização, 

perdendo assim seus valores, culturas e prestígios que tinham em suas terras nativas. 
 

Palavras-chave: Cristiane Sobral. Nkala. Desumanização. Escravidão. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde a “descoberta” do Brasil deu-se início ao processo de escravização no país, pois 

os portugueses colonizadores descobriram as fontes de riquezas existentes nas terras brasileiras 

e começaram a explorá-las com a mão de obra escravizada dos índios. No entanto, os jesuítas 

foram contra a escravização desses povos. Com isso, os portugueses começaram a traficar 

povos africanos com fins de escravização para o Brasil. 

Assim começou, com veemência, o que podemos chamar de diáspora africana, ou 

diáspora negra. A palavra diáspora, usada originalmente no Antigo Testamento para nomear a 

desmembração dos judeus de Israel para várias partes do mundo, tem sido muito utilizada para 

designar os movimentos dos povos africanos e afrodescendentes dentro do continente africano 

e para fora dele. Nesse sentido, compreendemos neste estudo a diáspora africana como ideia do 

deslocamento forçado, como na condição de escravo, resultado de perseguições a esses povos 
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pelos seus colonizadores europeus. Essas perseguições resultaram no que conhecemos hoje 

como Escravidão no Brasil. 

Várias foram as justificativas para tal ato. Segundo Kabengele Munanga – antropólogo 

e professor brasileiro-congolês –, em seu livro Negritude: usos e sentidos (2009), a primeira 

justificativa para a escravização desses povos seria uma missão cumprida pelos colonizadores 

europeus: 

 

[...] missão colonizadora, esse peso e essa responsabilidade que a sociedade 

colonial deveria assumir, a fim de tirar os negros da condição de selvagens, 

poupando-os do longo caminho percorrido pelos ocidentais. Uma vez 

civilizados, os negros seriam assimilados aos povos europeus, considerados 

superiores, ou seja, tornar-se-iam iguais aos brancos (MUNANGA, 2009, p. 

27). 

 

Durante todo o processo de escravização dos africanos, foi pregada a suposta 

superioridade dos europeus, tanto em aspectos físicos como em aspectos intelectuais e, uma vez 

civilizados, os negros poderiam possivelmente se assimilarem aos brancos. 

Munanga (2009, p. 43) explica que, durante esse processo, “o negro foi reduzido, 

humilhado e desumanizado desde o início, em todos os cantos em que houve confronto de 

culturas [...]”. Diferente do processo de colonização de outros países, o continente africano foi 

o que mais sofreu, pois os africanos tiveram suas terras invadidas por europeus, foram 

capturados e tornados escravos em países já colonizados ou em processo de colonização.  

Segundo Jaime Pinsky – historiador e professor brasileiro – no livro A escravidão no 

Brasil (2018), essa prática durou três séculos, sendo proibida apenas em 1850. O sofrimento 

dos povos africanos começava desde a invasão de suas tribos por traficantes portugueses, em 

que os nativos eram capturados contra suas vontades e, em muitos casos, aqueles que 

mostravam resistência eram mortos.  

Pinsky (2018) afirma que, após serem capturados, os sequestrados eram colocados em 

uma espécie de depósito, para aguardar a chegada de mais vítimas, uma vez que só poderia 

ocorrer a embarcação dos navios quando alcançasse um grande número de mercadorias. 

O transporte era feito por um navio, denominado de negreiro, local pequeno, sujo e 

aglomerado de homens, mulheres e crianças. O principal objetivo do navio negreiro era 

desembarcar com o maior número de mercadoria possível, para que assim se obtivese um 

grande lucro.  

A travessia era dolorosa, levando os africanos ao desespero, não só pela saudade da 

família, das terras, das origens, mas também pelo medo do novo, medo do que iriam encontrar, 
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já que foram arrancados de suas terras com tanta crueldade. Os versos do Canto IV do célebre 

poema “O Navio Negreiro”, do poeta baiano Castro Alves, escrito em abril de 1868 e publicado 

na obra Os Escravos, nos dá a conhecer a desumanização vivida pelos homens e mulheres 

africanos arrancados de suas terras e famílias para servirem como mão de obra a povos europeus 

no continente que colonizavam. Lê-se nestes versos imagens e humilhações das mais terríveis 

vividas por esses povos que estavam em uma diáspora forçada por um povo que se compreendia 

superior. Rememoremos seus versos: 

 

Era um sonho dantesco... o tombadilho 

Que das luzernas avermelha o brilho.  

Em sangue a se banhar.  

Tinir de ferros... estalar de açoite...  

Legiões de homens negros como a noite,  

Horrendos a dançar...  

 

Negras mulheres, suspendendo às tetas  

Magras crianças, cujas bocas pretas  

Rega o sangue das mães:  

Outras moças, mas nuas e espantadas,  

No turbilhão de espectros arrastadas,  

Em ânsia e mágoa vãs!  

 

E ri-se a orquestra irônica, estridente...  

E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais ...  

Se o velho arqueja, se no chão resvala,  

Ouvem-se gritos... o chicote estala.  

E voam mais e mais...  

 

Presa nos elos de uma só cadeia,  

A multidão faminta cambaleia,  

E chora e dança ali!  

Um de raiva delira, outro enlouquece,  

Outro, que martírios embrutece,  

Cantando, geme e ri! 

 

No entanto o capitão manda a manobra,  

E após fitando o céu que se desdobra,  

Tão puro sobre o mar,  

Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  

"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  

Fazei-os mais dançar!..."  

 

E ri-se a orquestra irônica, estridente. . .  

E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais...  

Qual um sonho dantesco as sombras voam!...  

Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  

E ri-se Satanás!... 
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(Castro Alves, 18 de Abril de 1868) 

 

Como os negros eram tidos como inferiores, até mesmo em sua religião, foram 

instaladas capelas nos navios para que pudessem batizar os futuros escravos antes da travessia. 

Durante esse processo, eles recebiam uma nova religião e um nome cristão. Os traficantes 

europeus justificavam que para chegar numa terra cristã, eles também tinham que ser cristãos.  

Munanga (2009, p. 29) expõe que “parte dos missionários mostrou-se até incapaz de 

aceitar que eles possuíssem uma religião e, quando isso aconteceu, chamaram-na de animismo”. 

Ou seja, os africanos não podiam ser católicos, eles tinham a obrigação de ser. 

Ao chegar ao porto brasileiro, era realizado o desembarque e, em seguida, a venda, 

momento em que as novas mercadorias eram expostas e separadas dos poucos familiares que 

até ali chegaram. Dessa forma, por meio de negociações e/ou leilões, era possível obter-se um 

novo escravo. 

Chegando na fazenda, local onde iriam desenvolver o novo “trabalho”, o escravo novo 

era recebido com uma surra de chicote, para saber e se manter na condição de escravo, uma vez 

que o castigo mais frequente que os escravos recebiam eram os açoites. Ainda em Pinsky (2018, 

p. 44), é destacado que “o negro era tratado como mercadoria, não havendo preocupação 

alguma em se respeitar sua natureza humana”. 

Com base nesses conceitos sobre a escravização e a forma como os africanos foram 

desumanizados, este artigo busca analisar como a personagem principal do conto “Nkala: um 

retrato de bravura”, da escritora Cristiane Sobral, representa a história da mulher que perdeu 

seu posto de princesa e passou a ser tratada como objeto de venda, sem valores morais nem 

psicológicos. 

 

2 BREVE RELATO SOBRE AUTORA E O CONTO 

 

Cristiane Sobral é uma escritora afrobrasileira, nascida em 1974, na cidade do Rio de 

Janeiro. Aos 16 anos mudou-se para Brasília, onde mora atualmente. Estreou na literatura 

brasileira no ano 2000 com a publicação de poemas na antologia Cadernos Negros no 23º 

volume, pela Ed. Quilombhoje Literatura. Em 2010 publicou seu primeiro livro de poesias, Não 

vou mais lavar os pratos, e no ano seguinte publicou um livro de contos denominado Espelhos, 

miradouros, dialéticas da percepção.  Em 2016 publicou mais um livro de contos, O tapete 

voador, livro em que está contido o conto “Nkala: um retrato de bravura”, que é objeto deste 

estudo. Além desses, publicou Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, Olhos de azeviche 
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e Terra negra. Todos os seus livros têm uma linguagem de fácil compreensão e são 

direcionados para o público juvenil e/ou adulto. 

O livro O tapete voador contém 19 (dezenove) contos que abordam variados temas, 

como a valorização da identidade negra, o protagonismo da mulher em meio a uma sociedade 

ainda machista, a autoaceitação, a escravidão, as religiões de matriz africana, entre outros.  

O conto “Nkala: um retrato de bravura” é narrado em terceira pessoa, e é ambientado 

no período da escravização dos africanos no Brasil. Nele é mostrada toda a humilhação que os 

africanos sofreram para chegar em terras estrangeiras, e sendo vendidos como meras 

mercadorias.  

A personagem principal do conto, Nkala, é princesa em uma tribo no reino do Congo. 

Ela e seu povo tiveram suas terras invadidas por traficantes europeus e seus pais foram mortos 

na tentativa de defender o sequestro coletivo desse povo. A princesa foi capturada e levada 

junto com os nativos para o navio negreiro, lugar onde muitos não resistiam psicologicamente 

e acabavam cometendo suicídio. Ao chegar no porto de outro continente, todos eram colocados 

à venda. Chegando em terras brasileiras, Nkala mostra resistência e insubmissão, por isso é 

açoitada até a morte. 

       

3 UMA ANÁLISE DO CONTO 

 

Ser um escravo não significava apenas ser forçado a obedecer ordens, mesmo que essas 

viessem a prejudicar quem as executava, significava também ser propriedade, a ponto de ter 

vontades, gostos e quereres e não poder satisfazê-los. Isto é, o ser que era submetido à 

escravidão perdia totalmente suas subjetividades, raízes e vontades. Nem mesmo a religião 

oriunda da sua terra nativa podiam ter, tinham que seguir e crer na religião imposta pelos 

colonizadores. Sua língua nativa também era atacada, vista como inferior, animalizada.  

Os novos escravos, ao entrar no processo de colonização, tinham que se adaptar de todas 

as formas aos seus senhores e colonizadores, uma vez que estes se consideravam melhores do 

que os negros escravizados. Munanga (2009, p. 27), destaca que “toda e qualquer diferença 

entre colonizador e colonizado foi interpretada em termos de superioridade e inferioridade”.  

Os colonizadores europeus julgavam-se superiores em todos os aspectos em relação aos 

povos africanos, a começar pelo tom de pele, em seguida os traços do rosto, capacidade 

intelectual e o costume que esses possuíam. A ciência tentou explicar de onde veio essa cor de 

pele “degenerada” dos africanos, mostrou que o continente era excessivamente quente e devido 

a isso o negro era um branco deformado. 
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A Igreja Católica, reforçando o desrespeito aos povos africanos, mostrou que o negro 

era descendente do filho de Noé, Cam, que foi amaldiçoado pelo seu pai por tê-lo desrespeitado. 

Dessa forma, a “cor preta representa uma mancha moral e física, a morte e a corrupção, 

enquanto a branca remete à vida e a pureza” (MUNANGA, 2009, p. 29). Os séculos se passaram 

e cada vez mais inúmeros africanos foram vítimas da escravidão, e os órgãos tidos como 

renomados e respeitados na época, como a coroa Portuguesa e a Igreja, continuaram a justificar 

essa desumanização desmedida. 

Não foi apenas a ciência e a igreja que deram justificativas para a escravidão do povo 

negro, grandes filósofos iluministas deram continuidade à desvalorização desses povos, não 

apenas negro, mas também tudo que pertence a ele, como o continente, a língua, a música, a 

religião, a dança (MUNANGA, 2009). 

Durante um longo período, alguns africanos aceitaram essa condição de inferiores, pois 

a Igreja Católica, que naquele momento representava Deus, contribuiu bastante para essa 

condição. Uma vez que pregavam que a cor negra era a cor do pecado, mostravam que Deus 

era um velho barbado e branco, enquanto o diabo era um moleque preto, com chifres e nariz 

largo (MUNANGA, 2009).  

No entanto, alguns africanos escravizados e seus descendentes ainda mostravam 

resistência, não aceitavam a posição sem escolhas que ocupavam, e, devido a isso, organizavam 

fugas e formavam quilombos que muitas das vezes resultavam apenas em sangue negro ao 

chão.  

“Nada mais equívoco do que dizer que o negro veio ao Brasil. Ele foi trazido” (PINSKY, 

2018, p. 23). Vir é uma decisão, escolha; por outro lado, ser trazido, é algo que implica 

diretamente na nossa vontade.  

Sob tal ótica, Cristiane Sobral escreve em seu conto a história de uma princesa africana 

que foi trazida para terras desconhecidas, com o objetivo de ser vendida e assim se tornar 

escrava. 

A narrativa inicia mostrando a boa e feliz vida no Reino do Congo, onde Nkala era filha 

do Rei Lukeni Lu-Nimi. A princesa tinha a delicadeza, a esperteza e a bravura, tudo de que 

necessitaria para se tornar rainha. No entanto, seu cotidiano é tragicamente interrompido por 

traficantes portugueses: “[...] em uma tarde pardacenta e traiçoeira, traficantes de escravos 

portugueses invadiram suas terras e destruíram completamente a sua aldeia. Nkala foi 

espancada, acorrentada, sequestrada e jogada em um navio negreiro” (SOBRAL, 2016, p. 31). 

Ao ter sua terra invadida, a vida da princesa e dos demais sequestrados muda. Eles são 

levados para o navio negreiro, com o intuito de atravessarem o Atlântico e chegarem em terras 
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distantes das suas. A jornada da travessia é deprimente. A angústia, o medo, o desespero, a 

fome tomavam de conta dos futuros escravos, fazendo com que eles viessem a acometer contra 

as suas próprias vidas: “Tentando manter a sanidade, agarrava-se à memória de seus pais, 

assassinados ainda na aldeia, na tentativa de impedir o sequestro coletivo” (SOBRAL, 2016, p. 

32). 

Munanga (2009) afirma que um dos objetivos dos traficantes de escravos era 

desestabilizar psicologicamente e intelectualmente os conceitos, lembranças e raízes que os 

povos negros tinham, para que assim pudessem melhor dominá-los. No entanto, Nkala mostra-

se diferente, alimenta-se ainda mais de sua lembrança sem desapegar do seu povo, dos seus 

pais, das suas terras, pois só assim conseguiria manter-se viva e com sanidade. 

 

Dentro dela, o medo conversava com a coragem. Sabia que não nascera para 

ser escravizada, pois seu destino estava traçado desde a infância, seus 

ancestrais nunca ousariam mentir. Era uma mulher livre. Soberana. Destinada 

a reinar. Mostraria a força do seu povo em qualquer circunstância (SOBRAL, 

2016, p. 33). 
 

Em religiões de matriz africana é bastante comum o contato espiritual com a 

ancestralidade, sendo que os ancestrais sabem o destino dos seus e os protegem: “Os vivos são 

unidos aos mortos porque através deles a força é transmitida e unidos entre si, pois todos 

participam da mesma vida” (MUNANGA, 2009, p. 67). 

Nkala se vê diante do horror da apropriação de um ser humano por outro que se sentia 

superior: “Nkala nunca havia sido chamada de escrava, e percebeu que, ali, todos foram, sem 

distinção, subtraídos de sua condição humana. (...) Percebeu, horrorizada que eram tratados e 

conferidos como se fossem objetos” (SOBRAL, 2016, p. 32). 

O porto era o local de venda dos escravos recém chegados, local onde todos eram 

conferidos e despachados. Pinsky (2018, p. 44) coloca que “o negro era tratado como 

mercadoria, não havendo preocupação alguma em se respeitar sua natureza humana”. Ao notar 

a condição a que foi submetida, Nkala fica perplexa e aterrorizada, pois nunca havia sido tocada 

por mãos masculinas antes. E seu destino não era a escravidão, mas a soberania. 

 

Tinha um sorriso sarcástico dos quase mortos, ou daqueles que nunca 

estiveram vivos, impossível precisar. Quis saber, entre grunhidos e gestos 

confusos, se ela tinha alguma habilidade especial, algo que pudesse aumentar 

o seu preço. 
Nkala respirou fundo e começou a dançar, como dançava em sua aldeia (...) 

(SOBRAL, 2016, p. 33). 
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Era comum acontecer o aumento e a diminuição de preço entre os escravos, pois quanto 

mais novo fosse, mais valeria. Com a princesa não foi diferente – além de sua juventude, sua 

habilidade aumentaria seu preço e o lucro do vendedor seria bem mais produtivo. 

   

O homem riu alto, com deboche, salivando muito, enquanto cobiçava o seu 

corpo nu ali exposto. Fez questão de dizer a todos que essa escrava não 

venderia, seria seu animal de estimação! Para os seus serviços exclusivos até 

que estivesse bem gasta, ocasião em que acharia algum comprador (SOBRAL, 

2016, p. 34). 

 

A princesa foi tida como objeto de bônus para aquele vendedor, foi posta como 

recompensa pelo trabalho que aquele homem desenvolveu ao capturar tantos escravos.  No 

entanto, o vendedor não esperava uma atitude tão íntegra daquela jovem escrava. Segundo 

Pinsky (2018), os novos escravos não ficavam muito tempo aglomerados para não causar 

tumulto, e foi justamente o que Nkala fez. Mostrou-se insubmissa e livre: 

 

Com um gesto, ordenou que parasse de dançar e voltasse a fila. Nkala, 

desafiadora com ares de sonho, continuou a dançar, a cantar e a bater os pés 

no chão. O algoz já estava de chicote em punho, a proferir os insultos próprios 

de um opressor legítimo no ofício da subordinação. Muitas chibatadas foram 

desferidas no corpo em movimento de Nkala (...) (SOBRAL, 2016, p. 34). 
 

“O castigo mais frequente era o de açoites” (PINSKY, 2018, p. 76). O ato de revolta, 

resistência e bravura de Nkala resultou nesse castigo mais aplicado. O algoz, considerado até 

então o proprietário, poderia desferir o castigo sempre que os negros cometessem uma atitude 

afrontosa e a princesa cometeu essa atitude, por isso ele estaria em completa razão para tal 

atrocidade: “Aos gritos, ele chamou outros mercadores, que trouxessem seus açoites, facas, 

todos os objetos cortantes disponíveis, para que aquela negra servisse de exemplo- para todos, 

pois seu extermínio era questão de honra” (SOBRAL, 2016, p. 35). 

O ato de bravura acabou quando os europeus, cheios de ódio, começaram a proferir 

chicotadas na princesa por ter se mostrado numa atitude tão desobediente e, mesmo sendo 

punida, não se deixou ser dominada. Então sua punição foi a morte severa e dura. Assim como 

Zumbi dos Palmares, ícone da resistência negra no Brasil, Nkala serviu de exemplo para o 

restante dos que ali se faziam presentes: “Libertada da matéria, foi acolhida pelos ancestrais 

rumo a Aruanda, o paraíso da liberdade perdida” (SOBRAL, 2016, p. 35). 

Ao ser chicoteada até a morte Nkala tem seu espírito elevado junto aos seus ancestrais, 

com isso a morte para ela “[...] não representa um corte, e sim uma mudança de vida, uma 

passagem para outro ciclo; o morto entra na categoria dos ancestrais, participando de maior 
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fonte energética” (MUNANGA, 2009, p. 67).  Dessa forma Nkala passa a mandar forças para 

aqueles que ainda continuavam vivos e lutavam contra o sistema colonialista da escravidão. 

Ao analisar o conto, percebe-se que os africanos foram tratados de maneira inferior, e 

tal inferioridade, acentuada por vários pensadores da época e pela Igreja Católica, justificou a 

escravidão como forma de os libertarem de um tal “pecado original”. É possível notar que em 

todos os momentos e todas as informações históricas, os nativos da África, assim como a 

Princesa Nkala, do conto de Cristiane Sobral, foram assimilados a animais irracionais, desde a 

invasão das suas terras, até a perda e separação de suas famílias, de suas culturas e até mesmo 

de suas vidas. Enquanto isso os europeus não mostravam sentimentalismo algum com as perdas 

que esses povos tinham, a não ser pela perda de mercadoria quando um desses escravos morria.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Kabengele Munanga (2009) afirma que os negros africanos foram vítimas dos piores 

tipos de desumanização, tanto em aspectos físicos, como o trabalho árduo sem recompensa, 

como em aspectos culturais, em todos os termos, como a cultura, a língua, a dança, os costumes, 

uma vez que ficou dada como inexistente a cultura dos povos africanos, mostrando que esses 

sempre foram escravos.  

No conto “Nkala: um retrato de bravura”, material deste estudo, Cristiane Sobral 

exemplifica com precisão como a população negra foi inferiorizada, mostrando que a princesa, 

futura rainha, torna-se mercadoria, perdendo assim a soberania que deveria ter para governar 

seu povo. “[...] ter sido tratado como mercadoria foi uma das maiores violências perpetradas 

contra o povo negro” (PINSKY, 2018, p. 45). Dessa forma, pode-se constatar, não só por meio 

da literatura, mas também por fatos históricos, que os povos negros foram vítimas de uma 

desumanização cruel, em que não lhes restou escolhas, apenas a submissão. 
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RESUMO 

 
Historicamente, a mulher ocidental foi designada a um papel de submissão na sociedade que impôs 

limites sexuais, intelectuais, comportamentais, estéticos, etc. Se tentasse transgredir de alguma forma, 

ela era penalizada e disciplinada para voltar ao seu lugar pré-estabelecido. Com base nesta perspectiva, 

este trabalho tem por objetivo analisar como a mutilação física de órgãos do corpo da personagem 

feminina (dedo e mamilo) é construída como um símbolo da dominação masculina, intelectual e sexual, 

nos contos “I” e “III” dos Novos Antropofágicos, pertencentes ao livro Cartas de um Sedutor (2002 

[1991]), de Hilda Hilst (1930-2004).  A leitura dos contos foi feita à luz da Teoria e Crítica Feminista, 

tangenciada pela linha anglo-americana, representada, principalmente, por Showalter (1994). Além 

disso, serão utilizadas as contribuições de Safiotti (1987) e Millet (1970). Percebeu-se que a composição 

dos contos é feita de tal forma a construir uma metonímia da sociedade patriarcal, na qual diversos tipos 

de violência são usados com o intuito da manutenção do status quo.  

 

Palavras-chave:  Personagem feminina. Mutilação. Dominação masculina. Hilda Hilst. 

 

A obra de Hilda Hilst (1930-2004) é tanto extensa como diversificada. Seus textos variam entre 

romances, contos, poemas e peças teatrais largamente aclamados pelo público leitor. Conhecida 

por, em sua literatura, quebrar paradigmas estabelecidos na sociedade, Hilst aborda temas 

considerados delicados sem o menor pudor. Desliza entre o erotismo, a pornografia, racismo, 

violência contra a mulher, homossexualidade e tantos outros, ao mesmo tempo em que 

desestabiliza os pilares que sustentam os gêneros literários.  

A autora foge de todo e qualquer tipo de ordem classificatória quanto à sua escrita, o que 

reivindica um lugar em meio à ginocrítica, conceito que corresponde a uma tentativa de 

interpretação de textos literários que elaboram uma desconstrução do que seria uma escrita de 

ordem feminina, pois esta feminilidade estaria interligada a conceitos sistematizados 

determinantes do que de fato seria o “feminino” ou que a sociedade considera que seja, opondo-

se a uma crítica androcêntrica. É isso que confirma Showalter (1994, p. 51) ao salientar que: 

“[...] a primeira tarefa de uma crítica ginocêntrica deve ser a de delinear o locus cultural preciso 

da identidade literária feminina e a de descrever as forças que dividem um campo cultural 

individual das escritoras.” 

É sob esta perspectiva que se encontra e ecoa a autoria de Hilst; seus personagens sofrem 
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transformações através de fluxos de consciência, buscam profundidade de forma obscura e 

irônica ao desafiar o estado normativo das coisas, o que torna a própria autora, também, uma 

figura transgressora. O texto de Carola Saavedra, A palavra deslumbrante de Hilda Hilst, 

apresenta um trecho em que a própria Hilst abre o jogo sobre a questão da escrita feminina: 

“Existe um grande preconceito contra a mulher escritora. Você não pode ser boa demais, não 

pode ter uma excelência tão grande, se você tem excelência e ainda é mulher, eles detestam e 

te cortam.” (SAAVEDRA, 2018, p. 419). 

Em Cartas de um Sedutor, publicado pela primeira vez em 1991, deparamo-nos com um gênero 

híbrido, ou seja, se divide em dois tipos de gêneros textuais: conto e carta, que tomam caminhos 

entrelaçados pela narração, ora em primeira pessoa (cartas), ora em terceira pessoa (contos), 

mas que podem ser também considerados, conjuntamente, como um romance em três partes: 

Cartas de um sedutor, De outros ocos e Novos Antropofágicos. Isto faz parte da criação da 

forma do texto da referida autora, o que Alcir Pécora (2018) intitula de “anarquia dos gêneros”, 

que é a apresentação de uma mistura singular de gêneros de modo calculado, pois a escritora 

não ignora a construção dos gêneros, mas acaba por transformá-los em bases estilísticas, 

constituindo em sua prosa psicodramas e fluxos de consciência altamente perceptíveis. 

Nesse sentido, uma leitura à luz da crítica feminista dos contos intitulados “I” e “III”, que 

compõem os Novos Antropofágicos, pode revelar de forma aguda as estruturas e relações de 

poder entre homem e mulher constituídas na sociedade. O conto “I” é narrado em primeira 

pessoa por uma personagem masculina que se põe a contar sobre o início e o término de um 

casamento com uma personagem feminina, ambas sem indicação de um nome. Assim, o enredo 

é construído apenas pela voz do próprio narrador, com pouquíssimos momentos de fala da 

personagem feminina, o que podemos tomar como uma característica de suma importância para 

a construção da narrativa e, consequentemente, para uma interpretação em torno da dominação 

masculina, silenciamento e supressão da mulher que tenta inverter os papéis sociais.  

A construção de uma personagem feminina que se desvia do padrão esperado de uma mulher 

(obediente, recatada, dócil e afins) começa desde o primeiro parágrafo, quando o narrador 

expressa: “COMECEI DEGUSTANDO SEUS DEDINHOS. Eram expressivos, contundentes. 

Quantas vezes o rombudo indicador roçara meu rosto! Ela repetia continuamente seus ‘veja 

bem’ bastante frios e impessoais.” (HILST, 2002, p. 151). Os dedos descritos como 

“expressivos” e “contundentes” servem como metonímia para dizer de uma mulher com uma 

postura irreverente e independente, cujo “rombudo dedo indicador” representa uma tentativa de 

exercer uma afirmação intelectual perante a personagem masculina através da expressão “veja 

bem”.  
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Isso se confirma nas sentenças seguintes, nas quais o narrador afirma: “Sou doutor em Letras. 

Ela dizia-se autodidata.” (HILST, 2002, p. 151). O contraste entre as posições mostra-se 

revelador, uma vez que, se de um lado temos um homem socialmente prestigiado por um título 

acadêmico, do outro temos uma mulher que constitui a sua autoridade no próprio autodidatismo, 

na autoafirmação intelectual. Nesse sentido, a personagem feminina desvia-se da condição que 

a sociedade lhe imputa enquanto mulher, a qual deve ser configurada e determinada sempre 

como sombra de um homem.  

Na esteira desse pensamento, Confortin (2003) discute que a mulher teve a sua intelectualidade 

silenciada pela história, a qual foi construída por homens, sobre homens e para homens, sendo 

“[...] escrita no masculino porque pensa-se que, na realidade, era uma história escrita com uma 

pretensão generalista e era, do ponto de vista de gênero, neutra.” (CONFORTIN, 2003, p. 108). 

Sabe-se, no entanto, que não há neutralidade alguma no ponto de vista dos gêneros. O 

patriarcado determina, classifica e estabelece funções à mulher, de ideais avessos ao que se 

espera do homem na sociedade, como, por exemplo, a educação para a subserviência, 

domesticação, procriação e polidez.  

Nesse sentido, constitui uma das principais lutas das mulheres a tentativa de burlar a ordem do 

patriarcado, delineando caminhos para a formação intelectual feminina, o que se encontra 

representado na personagem feminina do conto de Hilst. No entanto, a narrativa adquire uma 

estrutura complexa de acordo com o seu desenvolvimento, empreendendo um movimento de 

dominação masculina (retrocedendo e avançando) e, ao mesmo tempo, um desvio de 

comportamento da figura feminina em relação ao padrão esperado dela. 

O casamento entre as personagens, por exemplo, representa uma tentativa de dominação 

masculina: “Casara-me com ela à cause daquele buraco enterrado fundo nas nádegas cremosas. 

Depois que lhe enfiei a vara sorri quente e prolongado.” (HILST, 2002, p. 151). No trecho, a 

personagem masculina expressa sentimentos de conquista após o ato, reduzindo a mulher a um 

mero objeto de dominação sexual. Como assinala Millet (1970, p. 18), “o exemplo mais 

parecido com o casamento é o feudalismo. Para que uma mulher não tivesse qualquer dúvida 

sobre a sua situação de escrava, a cerimónia nupcial, com as suas exortações à submissão e 

obediência, era perfeitamente clara neste aspecto.” Todavia, a sensação de conquista dura 

pouco: “Depois fiquei triste. Intuí haver cometido um grande equívoco.” (HILST, 2002, p. 151-

152). A frustração após a conquista mostra uma ambiguidade da personagem, uma vez que, 

apesar do impulso pela dominação, parece não sentir prazer após obtê-la, o que se confirmará 

mais adiante no conto.  

O homem, apesar da pouca satisfação, “[...] todas as noites com ‘veja bem’ ou sem, metia-lhe 
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a vara.” (HILST, 2002, p. 152), seguindo, mecanicamente, um roteiro de dominação masculina 

desenhado pela estrutura patriarcal, a qual reivindica o poder do macho (cf. SAFIOTTI, 1987), 

ainda que esposa demonstrasse “sinistra domesticidade”, ou seja, uma inadequação em relação 

ao que era esperado dela enquanto dona de casa.  

Em seguida, temos um pré-clímax quando “uma noite, durante o jantar, o bife escapou do 

prato.” (HILST, 2002, p. 152). O bife surge como um elemento que representa o caráter 

desviante da mulher, pois, assim como ela “escapa” da designação patriarcal com a ousadia 

intelectual e inadequação doméstica, o bife escorrega para fora do prato, fora do controle do 

homem. Em meio às risadas e ao deboche dos “veja bem, veja bem” e “és um perfeito imbecil” 

da mulher, o personagem empreende “o primeiro gesto criterioso: buscar o bife” (HILST, 2002, 

p. 152) que havia caído debaixo das escadas. Aqui estão representadas duas formas de 

degradação: a partir do deboche e no ato de se debruçar para debaixo das escadas, o que 

contrasta com o grau elevado de doutor mencionado no início do conto. 

O movimento de abaixar-se para trazer o bife de volta também se inscreve em uma significação 

de tentar obter novamente o controle: “dei, em seguida, um grande urro, como um grande 

animal e num salto Nureiev, de muita precisão, enterrei-lhe a faca no peito.” (HILST, 2002, p. 

152). A animalização do marido tem forte conotação semântica, indo ao encontro do que afirma 

Safiotti (1987, p. 18), pois em todas posições ocupadas pelo homem na sociedade “[...] cabe-

lhe, segundo a ideologia dominante, a função de caçador. Deve perseguir o objeto de seu desejo, 

da mesma forma que o caçador persegue o animal que deseja matar.” 

A violência praticada pelo marido deixa evidente a existência de um patriarcalismo no qual a 

mulher deve responder cegamente sem expressar rebeldia e sem ultrapassar qualquer barreira, 

pois é sujeita a retaliações como um animal domesticado e sexualizado. A personagem, na 

representação literária hilstiana, tende a questionar, a sobrepor-se, logo, cabe ao papel da 

personagem masculina ceifar pela raiz qualquer erva daninha que interfira em sua dominação 

total.  

Não satisfeito, a personagem masculina corta o indicador da esposa, o mesmo com o qual ela 

roçara o rosto dele, demonstrando ousadia intelectual. Além disso, esse era, também, o dedo 

que “ela me enfiava na rodela” (HILST, 2002, p. 152). Nesse sentido, o dedo não só representa 

uma tentativa de ultrapassar as barreiras intelectuais designadas à mulher, como também um 

elemento desviante no ato sexual entre as duas personagens, pois, considerando a sua 

significação fálica, ou seja, a de substituição simbólica de um pênis, fazia com que os papéis 

de dominação se invertessem e a mulher passasse a exercer momentânea dominação. Há, 

portanto, nesse trecho uma ambivalência da personagem masculina que admite haver gostado 



 

 

P
ág

in
a1

2
9

5
 

da inversão de papéis, bem como a já mencionada frustração advinda depois da primeira relação 

sexual. Apesar de traçar caminhos de dominação, o homem não parece se encaixar 

completamente na estrutura patriarcal. No entanto, o desejo pela dominação acaba por 

prevalecer.  

O ceifar do dedo denota o medo do rebaixamento da masculinidade do marido, pois, mesmo 

que a tenha matado, seu ímpeto é em certificar-se de que não seria julgado por alguém do sexo 

feminino. Este episódio foi o ápice da demonstração da supremacia ideológica do macho dentro 

da relação conjugal. O corte em si não demostra apenas a crueldade do ato feminicida, mas, 

também, a violência simbólica que restringe e imobiliza tentativas de resistência, como se pode 

notar na última fala da personagem masculina: “Agora, sujo de ódio, atiro o dedo pela janela. 

A noite está fria e há estrelas. São atos como esse, vejam bem, que fazem desta vida o que ela 

é: sórdida e imutável.” (HILST, 2002, p. 153). Em outras palavras, o conto demonstra que para 

haver a manutenção do status quo, é preciso existir violência contra aqueles que se desviam das 

suas condições pré-estabelecidas.  

Movimento semelhante ao conto “I” é desenvolvido no conto “III”. Neste, um narrador em 

terceira pessoa acompanha o dilema de um casal a respeito de uma blusa transparente que exibe 

os mamilos da esposa. Assim como no conto anterior, os nomes das personagens não são 

identificados, sendo tratadas apenas por “homem” e “mulher”. Essa característica parece 

reforçar que o conto, menos do que tratar de uma situação particular, fala de papéis sociais fixos 

na sociedade.  

A narrativa se inicia com o homem mostrando descontentamento: “já disse que não gosto de 

ver você usando essas blusas fininhas.” (HILST, 2002, p. 156) Indagado pela mulher a respeito 

do motivo, o homem responde: “porque aparecem os teus bicos.” (HILST, 2002, p. 156). Nesse 

início, já se pode notar a ausência de sinais que indicam a fala das personagens (travessão ou 

aspas), de forma que em alguns momentos a fala do narrador se embaralha com a fala do 

homem. O narrador “gruda” na personagem masculina, o que faz com que a sua mente seja 

narrada. Aqui, é interessante pontuar que apenas os pensamentos do homem são narrados. Logo, 

apesar de o conto não ser narrado em primeira pessoa como o anterior, ainda assim a narrativa 

pende apenas para um lado das personagens, o lado do homem, o que se revela, em última 

instância, como uma estratégia literária que representa uma perspectiva masculina em relação 

ao corpo feminino. 

É nesses termos que será construída no conto uma tensão entre a infantilização da mulher e a 

hipersexualização do seu corpo (que não se confunde com erotização). No que diz respeito ao 

primeiro processo, é relevante destacar uma das características da mulher: “Bonito sim os bicos 
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da mulher, rosadinhos, miúdos, ela inteira miúda e clara, uma madoninha holandesa.” (HILST, 

2002, p. 156). O fato de a personagem ser de baixa estatura lhe confere uma aproximação com 

a criança.  

No século XVIII, a filósofa inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797) já discutia, em 

Reinvindicação dos direitos das mulheres (2016 [1792]), que as mulheres são criadas para 

permanecerem em perpétua infância. Embora questões como a educação de mulheres tenham 

avançado no ocidente, fazendo com que ganhassem mais autonomia intelectual, o processo de 

infantilização da mulher ainda permanece. Ainda há a tentativa de retirar das mulheres o poder 

de decisão sobre as suas próprias vidas. Trata-se de entender a mulher como ser incapacitado e 

inferior, tanto intelectual como fisicamente.  

Ora, a baixa estatura da personagem permite fazer uma análise em torno das categorias de 

superior x inferior. Se o homem considera ser “miúda” uma boa qualidade, é porque isso lhe 

permite estar em uma condição superior a ela. É possível perceber isso em outro trecho: “Ele 

olhava para ela e refletia: por que será que mulheres pequeninas dão tanta sorte com homens? 

Alguns amigos seus também haviam se apaixonado por mulheres pequenas.” (HILST, 2002, p. 

157). Além disso, o texto é permeado por substantivos no diminutivo, colaborando para a 

infantilização da mulher: “Parecem-se aos bichinhos da infância (quando se teve uma infância), 

aqueles fofinhos, ursos cachorrinhos coelhos, aqueles que a gente-criança dormia com eles, 

apertava entre os braços, entre as coxas mulherzinhas-criança, mulherzinhas-bicho.” (HILST, 

2002, p. 157, grifos nossos).  

No trecho, a informação entre parênteses sugere que o homem não teve uma infância, o que se 

confirma mais à frente no trecho: “uma noite ele repensou sua própria história, a dele, a solidão, 

e dolorido, meloso, aquiesceu” (HILST, 2002, p. 158). Em contraste com a mulher, o homem 

sofre uma adultização precoce. Desde crianças são incentivados a ocupar e a reforçar a sua 

relação de poder nos espaços, são “homenzinhos” já dotados de racionalidade, não choram, 

devem proteger a casa quando o pai está fora, etc.  

Levando em conta que a sociedade patriarcal é construída sobre contradições, é possível 

compreender na narrativa de Hilst um tipo de ferida na constituição da personagem masculina 

por não ter tido uma infância. Também como no conto anterior, observam-se fraturas nas 

relações de poder, que devem ser sustentadas a qualquer custo, mesmo quando as contradições 

se mostram abertamente nas relações.  

Não obstante, como dito anteriormente, o conto se tensiona entre a infantilização da mulher e a 

hipersexualização do corpo metonimizado pelos seios. Há um processo de objetificação através 

da redução da mulher às partes do seu corpo que são sexualizadas, como os seios, as nádegas, 
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as coxas, etc. Na narrativa, em um momento de retrospecção, o homem revela ter conhecido a 

mulher no carnaval: “Encontrou a mulher naquele carnaval. Os bicos de fora. Tudo bem, era 

carnaval. Mas inadmissível, a cada dia agora, a mulher e seus bicos pelas ruas.” (HILST, 2002, 

p. 157). O carnaval é um período em que as regras de comportamento da vida são 

temporariamente suspensas (SOARES, 2011). Logo, a exibição do corpo feminino é “aceitável” 

dentro das regras internas do carnaval. Fora dessa suspensão temporal, o corpo da mulher é 

objeto de posse do homem. 

Dentro dessa tensão entre infantilização e hipersexualização do corpo, a personagem demonstra 

o desejo de romper com a condição de objeto de posse do homem através da exibição pública 

dos seus mamilos. Diante dos protestos do homem contra as blusas que mostravam os mamilos, 

“ela foi ficando amuada, ranzinza, não conversava mais.” (HILST, 2002, p. 157). Até que uma 

noite o homem diz: “ponha a blusa que quiser, vamos dar uma volta.” (HILST, 2002, p. 158). 

A blusa mostrava “não somente os bicos, mas as duas tetas”, atraindo os olhares dos homens 

do bar: “olhavam a mulher miúda como se ele não estivesse ali.” (HILST, 2002, p. 158). Nesse 

trecho da narrativa, o homem parece sentir-se ameaçado diante de outros homens pela cobiça 

de seu objeto, o que leva ao ponto alto do conto: “foi nesse instante que ele rosnou aturdido. 

Vai ficar linda agora. Num ímpeto agarrou-lhe as tetas, mordeu-lhe o bico esquerdo, decepou 

o moranguinho [...]” (HILST, 2002, p. 158). Tal qual no conto “I”, há uma animalização do 

homem diante do sentimento de “ameaça” em relação à sua caça que pode ser percebido pelo 

verbo “rosnou”, comumente relacionado à linguagem dos cães.  

O fato de o homem ter decepado justamente o mamilo esquerdo também sugere uma tentativa 

de interromper a transgressão da mulher, uma vez que o lado esquerdo está relacionado, 

culturalmente, com aquilo que vai de encontro ao status quo, que tenta efetuar uma ruptura. 

Após decepar o mamilo da mulher, “[...] aos gritos colocou o bico na ponta do sorvete de creme, 

marshmellow e banana.” (HILST, 2002, p. 158). Esse trecho também tem força simbólica, uma 

vez que relaciona o sorvete com a banana, ambos com conotação fálica. O “moranguinho”, que 

também não deixa de remeter a uma linguagem sexual pela sua característica afrodisíaca, é 

posto em cima do sorvete, como um troféu, afirmando a supremacia masculina sobre a 

feminina.  

Por último, é necessário discutir a forma como a narrativa se encerra: “O nome do bar mudou: 

o Bar do Bico. Há novos sorvetes. Um moranguinho na ponta. Sorvete, dona? Com bico ou sem 

bico, madama?” (HILST, 2002, p. 158). Vê-se que há uma normalização da violência contra a 

mulher, que é inserida no cotidiano do bar. O episódio que poderia causar horror é 

transformado, cotidianizado, adquirindo tons de comicidade. 
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À vista do que foi discutido, entendemos os contos “I” e “III”, de Cartas de um Sedutor, como 

uma forte representação da estrutura de dominação masculina que prevalece ainda hoje. 

Pudemos perceber isso através da caracterização da personagem feminina como sujeito 

desviante e da personagem masculina como o agente que tenta dominá-la sexual e 

intelectualmente. O ato de ceifar o dedo e o mamilo das personagens, que, no primeiro caso, é 

seguido da violência de enterrar a faca no peito, é constituído de grande força literal e simbólica 

das tentativas de extinguir as formas de rejeição do modelo estabelecido para a mulher na 

sociedade patriarcal.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o espaço narrativo em convergência com as personagens 

no livro Úrsula de Maria Firmina dos Reis (2018). Para tal foco, tomaremos como arcabouço teórico 

Regina Dalcastagnè (2012) e  Antonio Candido (1989, 1993 e 2006), entre outros teóricos, para 

problematizar o social presente nos espaços da obra, para que seja possível no romance fazer 

apontamentos dialéticos, uma vez que um está imiscuído no outro. Problematizar a escravidão brasileira 

é uma tarefa difícil, porém necessária, uma vez que a produção literária clássica (os considerados 

cânones), esconde essa ferida sócio-histórica, quando os afro-brasileiros não aparecem nos livros ou 

surgem de forma engessada, carregada de olhares preconceituosos, racistas, e é buscando desconstruir 

essa premissa que passeamos através da interface entre Literatura e História. Para isso, a escritora 

nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2019) nos influi a questionar os estereótipos construídos sobre 

os negros escravizados no Brasil colônia, de que a própria obra foi renegada pelos romancistas, por não 

se encaixar em um padrão estético e temático que o contexto requeria. Com isto, partiremos em nossa 

investigação com um olhar qualitativo, procedendo a uma revisão bibliográfica na qual se faz uma 

releitura observando que a relevância social e acadêmica da produção se dá devido ao fato de os estudos 

de literatura afro-brasileira de autoria feminina serem um campo ainda pouco estudado. Úrsula não 

romantiza a escravidão em voga no período de escrita da obra, porém não retira a historicidade literária 

que cada capítulo carrega através de seus espaços narrativos. 

 

Palavras-chave: Úrsula. Resistência. Personagens. Romantismo. Literatura afro-brasileira. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com o processo de independência do Brasil em 1822, foi preciso gestar um projeto de 

nação, já que tínhamos que nos diferenciar da antiga metrópole europeia, Portugal, e assim 

buscar elementos que despertassem um sentimento de pátria era uma missão urgente. Foram as 

Artes, através da pintura e da Literatura, que estiveram incumbidas de perfazer esse caminho, 

negar o que nos identificava ao velho continente e eleger ídolos, heróis, encontrar mitos 

fundacionais. 

Antonio Candido (1993) nos conta que: 

 

Se o Brasil era uma nação, deveria possuir espírito próprio como efetivamente 

manifestara pela proclamação da Independência; Decorria daí, por força, que 

tal espírito deveria manifestar-se na criação literária, que sempre o exprimia, 

conforme as teorias do momento (CANDIDO, 1993, p. 313). 
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Nesta seara, obras como a de José de Alencar e Gonçalves Dias buscaram traçar um 

perfil para o país que estava emergindo, destacando elementos como a fauna, a flora, e até 

retomando a ideia de edenização inicialmente proposta na carta de Pero Vaz de Caminha, 

procurando se autoafirmar enquanto o lugar que tudo emana. O índio, não mais visto como 

ameaçador para o que se objetivava naquela conjuntura, foi escolhido para representar o homem 

genuinamente brasileiro, originário deste lugar, silenciando, assim, um outro personagem 

histórico e literário, que é o negro. 

A literatura, como um produto da sociedade, reproduziu os pensamentos em voga, de 

construir um índio dócil, com feições americanizadas, de fácil convívio; em contraposição, o 

negro seria o outro, selvagem, indolente, violento. Não obstante, conscientemente, quando não 

foram rasurados das páginas dos livros, foi-se criando uma imagem estereotipada do negro que 

não seria somente negro, seria o negro escravizado, coisa/objeto pertencente a alguém. 

Santos e Wielewicki (2003) apontam que: 

 

A representação dos negros na literatura desde o seu início foi apagada; é 

como se os negros, forçados a cruzar os mares como escravos, tivessem 

deixado na costa africana todos os seus sistemas, formas, elementos e práticas 

culturais e religiosas (SANTOS; WIELEWICKI, 2003, p. 29). 

 

Assim, se pararmos para pensar no ponto de vista de quem escreve, seja o homem branco 

e sua ótica colonizadora na perspectiva eurocêntrica, do homem, branco e de classe burguesa, 

os cânones literários minoraram tudo que era considerado diferente, estranho. Assim, como não 

havia lugar para as mulheres escritoras, principalmente com o perfil de Maria Firmina dos Reis, 

narrar era um lugar comum do falocentrismo.  

Mulher, mestiça, de origem humilde, com uma trajetória voltada à missão de educar, a 

maranhense Maria Firmina dos Reis rompeu com as barreiras e quebrou correntes ao publicar 

Úrsula, em um momento histórico de acirramento dos ânimos com leis que privavam os negros 

de frequentar a escola (1837) ou de serem proprietários de terra (1850); por outro lado, em 1871 

foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que libertava todos os filhos de mulheres escravas 

nascidos a partir dessa data. 

A presente análise consiste em um diálogo envolvendo o espaço narrativo com vistas a 

compreender o papel das personagens como forma de resistência, de modo que a escrita da 

referida autora vai estabelecer conexão com o Brasil daquela época. Sendo assim, este trabalho 

encontra motivação a partir da disciplina de Literatura Brasileira I, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), na qual foi apresentada a obra enfocada em forma de 
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seminário, provocando inquietações no tocante a como o enredo aborda um espaço onde as 

personagens vão além do que a história literária costumava descrever. 

A interface entre a Literatura e a História permite que possamos utilizar como aporte as 

teses de Antonio Candido (1989, 1993 e 2006), nos levando a pensar na produção literária como 

marca de expressão diante do espaço narratológico usado como representação do meio social. 

Em seu livro História e História Cultural, Sandra Jatahy Pesavento (2005) reflete sobre o leque 

de possibilidades que a História Cultural abre ao dialogar com a literatura, perfazendo um 

caminho teórico-metodológico até então novo.  

 

2 A PRESENÇA DE RESISTÊNCIA NAS PERSONAGENS DE MARIA FIRMINA DOS 

REIS. 

 

Maria Firmina dos Reis, em sua obra Úrsula (2018), busca transpor um narrador capaz 

de captar e dar vozes a personagens que por muito tempo estiveram silenciadas em nossa 

história literária, ou, ainda, mascaradas; ela torna estas personagens pontos chaves para o 

desenrolar da narrativa. Antonio Candido (1989) diz que “a criação literária traz como condição 

necessária uma carga de liberdade que a torna independente sob muitos aspectos, de tal maneira 

que a explicação dos seus produtos é encontrada sobretudo neles mesmos” (CANDIDO, 1989, 

p. 163). Com isso, Maria Firmina dos Reis, através da personagem Preta Susana, impacta o 

leitor, quando esta relata o seu passado a partir do dia em que foi feita escrava. 

Através da personagem Preta Susana , o narrador detalha o momento em que o ser 

humano torna o seu semelhante como objeto de compra e venda; desse modo, ela diz que “para 

caber a mercadoria humana no porão fomos amarrados em pé, e, para que não houvesse receio 

de revolta, acorrentados como os animais ferozes de nossas matas, que se levam para recreio 

na Europa [...]” (REIS, 2018, p. 181). Dessa forma, podemos entender como o narrador busca 

focar nas lembranças da personagem, para construir a sua passagem no tempo, fazendo com 

que o leitor sinta o enclausuramento daquele espaço. 

Delcastagnè (2012) justifica a necessidade de discutir as entrelinhas da obra literária, de 

modo que o leitor perceba além do que está escrito, de maneira que ele se conecte com fato 

narrado. Assim, Delcastagnè fala que: 

 
A necessidade de justificar a qualidade estética da obra também pode ser um 

empecilho para inclui-la dentro de uma discussão mais geral sobre aspectos 

considerados relevantes para serem analisados: a elaboração do espaço em 

diferentes narrativas, a construção do tempo, do narrador, das personagens etc. 
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Parar a discussão para justificar a presença de um ou outro autor é 

contraproducente (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 16). 

 

Dessa maneira, Maria Firmina buscou explorar e estampar o que a sociedade brasileira 

vinha mascarando por muitos anos, de modo que personagens negros e escravos ganham fala e 

corpo, capazes de mostrar abertamente a escravidão, estampando, assim, a luta para sobreviver 

e questionando os valores vigentes. Com isso, o espaço presente na obra nos recapitula como 

os seres humanos são capazes de não se sentir na pele do seu semelhante. 

A autora deixa uma crítica à sociedade, mostrando como é falho o papel de humanidade 

das pessoas, e nos relembrando, através da personagem Susana, como “é horrível lembrar que 

criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-

los à sepultura asfixiados e famintos!” (REIS, 2018, p. 181), conectando, assim, o narrador ao 

personagem, e fazendo com que o leitor se posicione no lugar, sentindo assim, a dor da 

personagem diante dos seus semelhantes. 

As personagens apresentam características singulares, de maneira que cada uma, em seu 

momento na narrativa, demonstra seus princípios e interesses. Em Úrsula, Maria Firmina dos 

Reis quebra padrões ao focalizar personagens que por muitas vezes são retratados como 

coadjuvantes, subalternos, sem importância para a narrativa; e é justamente nesses personagens, 

que resistem a marcas de uma sociedade, de maneira que, a descrição destas personagens 

apresentam-se características singulares, tornando o texto rico capaz de retratar fatos daquele 

período de tempo. Para Osmar Lins (1976), a literatura romancista reforça a ideia de que o texto 

pode ser capaz de indagar o leitor a ter um pensamento crítico diante das possibilidades de 

pensamentos diante dos elementos apresentados no texto. Segundo Lins, no romance: 

 

[...] eles constituem uma ilustração das suas possibilidades; reforçam, 

simultaneamente, a importância que pode ter na ficção esse elemento 

estrutural e indicam as proporções que eventualmente alcança o fator espacial 

numa determinada narrativa, chegando a ser, em alguns casos, o móvel, o 

fulcro, a fonte da ação (LINS, 1976, p. 67). 

 

Desse modo, a literatura vai além de apenas escrever um fato - ela indaga o leitor a 

pensar e refletir diante da sua função, fazendo que o leitor seja capaz de se atentar a fatos 

mencionados de forma que produza indagações em suas leituras. Maria Firmina dos Reis leva, 

em seu texto, partes de uma vida, de modo que não cria uma máscara de um “final feliz”; pelo 

contrário, a escritora leva a dor e sofrimento de pessoas que foram esquecidas diante da história, 

escancarando, assim, as portas de vidas silenciadas. 
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Apesar de a contemporaneidade atribuir outro papel à literatura, ela não deixou de ter 

um compromisso social e político, de problematizar as estruturas, questionar a ordem vigente; 

a dita literatura engajada, cuja característica esteve mais fortemente presente nos anos 60 e 70 

do século XX, ainda é imprescindível, uma vez que temas como o racismo aparecem de forma 

velada. Úrsula é um livro que busca a reparação das obras consagradas no romantismo e na 

própria construção do ser brasileiro. 

Diante disso, é visível entender o papel do personagem Túlio na narrativa, na qual é 

essencial para associar espaço ao personagem negro e escravo, de maneira que é perceptível 

como a sua influência pode modificar o seu papel diante do espaço no  qual se encontra. O 

narrador da obra consegue nos transpor os traços do personagem de modo que possamos 

identificar suas características e personalidade.  

 

O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 

vinte e cinco anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava 

adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano 

fervia-lhe nas veias; o mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão; e 

embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a 

servidão não puderam resfriar, embalde – dissemos – se revoltava, porque se 

lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco (REIS, 2018, p. 101). 

 

Dessa maneira, Maria Firmina dos Reis segue na contramão dos autores da época, de 

maneira que ela expõe o espaço dos personagens negros, de forma que eles não sejam apenas 

figuras expositivas, ela dá voz a estes personagens, ela deixa claro na narrativa o espaço de 

valor desses personagens para o desenvolvimento da obra, que eles são capazes de mover com 

fluidez no pensamento do leitor. 

Dito isso, percebe-se que o personagem Túlio é um dos mais emblemáticos na assertiva 

na busca de construir uma outra representação acerca dos negros, daí a importância de que quem 

escreve sobre determinada temática tenha um olhar sensível, caso contrário, tornar-se-á uma 

história única, como coloca Chimamanda Ngozi Adichie (2019): 

 

É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma 

palavra em Igbo na qual sempre penso quando considero as estruturas de poder 

no mundo: “nkali”. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer “ser 

maior do que outro”. Assim como o mundo econômico e político, as histórias 

também são definidas pelo princípio de “nkali”: como elas são contadas, quem 

as conta, quando são contadas e quantas são contadas depende muito de poder. 

O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de 

fazer que ela seja sua história definitiva. (ADICHIE, 2019, p. 12). 
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Uma produção totalmente vazia de conhecimento sobre o que está se tratando, ou 

norteada conforme os ideais em voga na época, isso diferencia a escrita de Maria Firmina dos 

Reis das anteriores, que estigmatizaram e moldaram o negro como um ser animalizado. Túlio, 

um jovem negro, cativo, rasura todos os papéis atribuídos ao seu povo pelos cânones literários, 

logo no início da narrativa agradece aos céus por ajudar um homem branco, que mais tarde viria 

a ser seu amigo e companheiro de andanças nas estradas. 

Mesmo diante das condições que foram impostas durantes anos da sua vida, Túlio, 

escravo de nascença, não perdeu sua humanidade e a alma; ainda que a infelicidade estivesse 

presente em sua face, foi o “mancebo” quem foi fiel a Tancredo até os últimos minutos, tendo 

confrontado o poderoso Fernando e sacrificado sua vida na busca pela felicidade do jovem casal 

protagonista da obra. 

Reis nos conta sobre o exercício de sacrificar-se em lugar do outro quando há 

reciprocidade nas suas palavras, no qual ele vai dialogar que: 

 

Faltavam-lhe já forças, estava aniquilado de cansaço, entretanto corria sempre, 

porque o coche que passou não era o dos noivos, e ainda talvez fosse tempo 

de salvá-los.  

Na sua carreira pressentiu um vago rumor à beira da estrada, e um vulto negro 

que se escondeu atrás de uma árvore copada. Uma tal aparição veio dar-lhe 

novas forças, e a suspeita fê-lo ativar sua carreira. 

— São eles! - disse a si mesmo, e no ardor da sua dedicação gritou com voz 

que repercutiu na solidão. 

— Cilada, senhor! Querem assassi... 

Dois tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com pavoroso 

estampido, e Túlio não acabou a palavra! (REIS, 2018,  p. 261-262). 

 

A relação que se construiu entre Tancredo e Túlio, apesar de a todo momento o narrador 

destacar o lugar social de cada personagem, mina as narrativas de que o negro não pode ter 

solidariedade para com o branco, e, ao mesmo tempo, de insubordinação e desobediência contra 

aqueles que eram detentores do poder, grandes proprietários de terras e de escravos, e é a fuga 

e o grito de Túlio que caracterizam a sua verdadeira liberdade, ao se negar a cumprir uma ordem, 

ao erguer sua voz contra uma injustiça. 

 

3 O ESPAÇO NO ROMANCE COMO FORMA DE RESISTIR AOS PENSAMENTOS 

CONTEMPORÂNEOS 

 

O espaço presente na obra de Maria Firmina dos Reis nos traz particularidades; se 

seguirmos o padrão da escrita literária da época, podemos dizer que a autora estava à frente do 
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seu tempo, de maneira de como ela trata questões sociais na obra Úrsula, fazendo com que o 

leitor sinta suas aspirações. Antonio Candido (2006) nos faz pensar a  maneira como as 

personagens trazem marcas de movimentos intrínsecos feitos pela autora, capazes de 

compreender o que se passava naquele período de tempo. 

Segundo Candido (2006), “hoje, está superada esta noção de cunho acentuadamente 

romântico, e sabemos que a obra exige necessariamente a presença do artista criador. O que 

chamamos arte coletiva é a arte criada pelo indivíduo a tal ponto identificado às aspirações e 

valores do seu tempo [...]” (CANDIDO, 2006, p. 34-35). Dessa maneira, Maria Firmina dos 

Reis demonstra seu domínio diante dos papéis desenvolvidos nas personagens, ao ponto de 

fazer com que o leitor seja indagado a pensar diante da sua época, de modo que possamos 

comparar o espaço presente na obra com os espaços sociais dos dias atuais. 

Na obra literária, o narrador nos mostra um pensamento crítico diante do regime 

escravocrata por meio do diálogo do personagem Túlio com o jovem Tancredo, de modo que 

este se demonstra grato e amigo de Túlio, não se fazendo indiferente diante do estado de escravo 

de Túlio. Com isso, por meio de um trecho da obra, a autora Maria Firmina dos Reis explica 

que “[...] a mente! Isso sim ninguém pode escravizar!” (REIS, 2018, p. 115), trazendo a ideia 

de que as pessoas podem ser livres mesmo quando estão enclausuradas, demonstrando a 

liberdade de escolher o seu destino como ser humano. 

A personagem Susana nos mostra, em contrapartida, a sensação de quando o indivíduo 

passa a perder o seu espaço, e adentra em outro de forma enclausurada. Através dos relatos de 

Preta Susana, nos mostra seus últimos vestígios de quando ainda era livre; através desta 

personagem, a autora cria uma reflexão sobre a liberdade. Susana conta que:  

  

Quando me arrancaram daqueles lugares, onde tudo me ficava - pátria, esposo, 

mãe e filha, e liberdade! Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, 

só vós o pudestes avaliar! [...] A dor da perda da pátria, dos entes caros, da 

liberdade fora sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas 

atrocidades (REIS, 2018, p. 181). 

 

A questão social de liberdade da época demonstra o papel social que a literatura é capaz 

de nos proporcionar, nos remetendo ao espaço de perda, de dor; a autora demonstra essa luta 

escrevendo, dando vozes a personagens negros que, muitas vezes, não demonstram o seu 

sofrimento. Maria Firmina dos Reis trouxe a ideia de que, indiferente da cor, indiferente do 

sexo, as pessoas são capazes de demonstrar seus sentimentos. 

Diante da perda, há um papel de resistência, visto que Susana não entrega a localidade 

dos personagens Úrsula e Tancredo, mesmo sob ameaças diante de Fernando P. de prender a 
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personagem, deixando o seu destino como um dos mais marcantes da narrativa. O narrador da 

obra demonstra essa resistência, nos deixando o recado que a mente é um refúgio da nossa 

liberdade. 

E o que é liberdade? A fragilidade das leis que garantiam a liberdade dos negros 

escravizados foi abordada de forma contundente por Susana, diante do acesso às suas memórias, 

o matrimônio com o homem amado, a gravidez, a filha, o simples caminhar por onde bem 

desejava e queria, a vida em África, são estas as reminiscências de uma vida livre das amarras, 

quando confronta Túlio dizendo que não seria a carta de alforria que o faria igual aos brancos.  

Dessa forma, a legislação se tornava insuficiente, quando pensamos a Lei dos 

Sexagenários de 1885, que tornou livre os negros escravos que alcançassem 60 anos; no entanto, 

dificilmente algum chegava a essa idade, depois de uma vida de trabalho e castigo. Ainda assim, 

Túlio foi em busca daquilo que mais sonhava, a liberdade. E isso era resistir - um negro livre 

incomodava uma sociedade escravocrata.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Úrsula é um romance abolicionista, onde o escravo tem voz, tem vida, tem sentimento. 

Com uma linguagem rebuscada por sua criação privilegiada, Maria Firmina dos Reis, uma 

mulher mestiça, semianalfabeta, “sem voz”, apresentou em sua obra o drama de milhares de 

pessoas negras e escravizadas. A primeira escritora negra a falar de negritude no Brasil. 

A escritora maranhense nos provoca a repensar um cânone alternativo que faça emergir 

literaturas de minorias, étnicas, sexuais, de autoria feminina, assim formando cidadãos mais 

críticos  e reflexivos. Com isso, Maria Firmina aproximou a sua escrita da realidade da época, 

ao trazer em Úrsula personagens antes esquecidos, estereotipados, alterando o espaço e o uso 

do espaço social em que o negro estava inserido. A autora nos apresenta como estes personagens 

são capazes de estabelecer suas marcas dentro da narrativa, de maneira que a eles são atribuídas 

características circunstanciais para o desenvolvimento do enredo.  

A autora imprime no texto uma forma diferenciada de abordar os personagens negros 

diante de outros autores do mesmo período literário, de forma que torna essencial para a 

assertiva a presença de Túlio e Preta Susana para o desenrolar do romance. Antonio Candido 

aponta como a criação literária se influencia a partir da carga social utilizada pela autora. Assim 

como Delcastagnè explica que, a partir de elaboração aprofundada do espaço, é possível que 

este consiga trazer formas e dar formas ao texto literário diante dos fatores sociais vigentes. 
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Maria Firmina dos Reis conseguiu demonstrar as marcas deste espaço social dentro do texto, 

dando forma e fluidez ao mesmo. 

Dessa forma, o espaço de vingança, ódio, do fazer justiça com as próprias mãos deu 

lugar a Túlio, não romantizando, mas tornando esses personagens heterogêneos, e 

(com)provando que a maldade não está intrínseca neles, mas os tinha tornado assim. Se Maria 

Firmina ousou escrever, não poderia ser mais um romance, e sim o romance, onde negros/as 

tivessem vez e voz, decidindo seu próprio destino. O perigo de uma história única, evocado 

pela escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (2019) é iminente, visto que pode-se criar 

estereótipos ou fatos incompletos, e que por mais que exista uma contracorrente na literatura, 

que é ainda recente, de mulheres negras escrevendo sobre suas realidades, de forma poética ou 

não, é válido pensar se elas estão sendo lembradas, escutadas, vistas. Cabe a nós, enquanto 

professores e pesquisadores refletir: Onde está a literatura afro-brasileira de autoria feminina 

em nossas aulas? Onde está essa literatura nos livros didáticos?. 
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RESUMO 

 
A crítica feminista dedica-se, entre outras atribuições, a discutir as diferentes formas de como o 

protagonismo feminino é construído na ficção. Para além da própria questão de gênero, outros temas 

são relevantes, como raça, classe social e identidade. Essas reflexões tornam-se mais pertinentes, 

sobretudo, na análise de literaturas engajadas que, constantemente, questionam e recriam as 

representações de sujeitos minoritários, especialmente no contexto da contemporaneidade. Neste 

sentido, nosso trabalho analisa o conto “Réplica” (2009), da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 

Adichie, com foco na protagonista Nkem, objetivando discutir se há o desejo e a possibilidade de 

mudança da condição da personagem inserida em um sistema patriarcal representado pela figura do 

marido Obiora, que faz uso de seu poder patrimonial para o exercício da autoridade familiar centralizada.  

Partimos da compreensão da condição de Nkem enquanto sujeito deslocada, situada em um entre-lugar. 

Discutimos, em seguida, a relação entre a mulher e o lar, compreendendo este espaço, que incorpora a 

instituição do casamento e da família, como metáfora da afixação da mulher em uma determinada 

conjuntura. Por fim, analisamos a possível ambiguidade do desfecho da história e suas significações, 

considerando a aproximação do narrador com a perspectiva da protagonista. Este artigo realiza, dessa 

forma, uma leitura do conto para além da perspectiva pós-colonial, comumente utilizada nas 

interpretações das obras de Adichie. Intentamos, contudo, articular os temas que perpassam a narrativa, 

a fim de demonstrar a (im) possibilidade da transformação de Nkem.  

 
Palavras-chave: Mulher. Patriarcalismo. Gênero. Deslocamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, analisamos o conto “Réplica”, no inglês imitation, publicado no livro 

intitulado The thing around you neck (2009), da escritora nigeriana Chimamanda Ngoze 

Adichie (1977), que foi publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras, em 2017, com 

o título No seu pescoço. O livro é composto por doze contos que abordam temas que perpassam 

a ficção da autora como a diáspora, o racismo, questões de gênero e de classe e, especialmente, 

a questão do sujeito feminino submetido a um sistema patriarcal. 

Na nossa leitura, partimos da compreensão da condição de Nkem, protagonista da 

narrativa, enquanto sujeito em condição de deslocamento. Discutimos também a relação entre 
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a mulher e o lar, compreendendo este espaço, que incorpora a instituição do casamento e da 

família, como metáfora da afixação da mulher em uma determinada conjuntura. Por fim, 

analisamos a possível ambiguidade do desfecho da história e suas significações, considerando 

a aproximação do narrador com a perspectiva da protagonista.  

Nosso objetivo é discutir a forma pela qual o leitor é aproximado da perspectiva de 

Nkem, as metáforas que ajudam a construir a imagem da protagonista e, especialmente, o 

desfecho da obra e as possíveis leituras que podem advir.  

Nosso trabalho toma como principal base a perspectiva dos estudos da crítica feminista 

como Gomes (2011) e Adichie (2014) para compreender a construção da protagonista da 

história, Nkem, e sua relação com seu casamento e para compreender as significações possíveis 

do espaço ao qual ela ocupa. Utilizamos também Spivak (1985) para compreender a possível 

condição de subalternidade da personagem principal do conto de Adichie.  

 

2 O LUGAR DE NKEM 

 

Uma característica marcante da ficção de Adichie é o protagonismo de personagens 

femininas. A construção dessas personagens está atrelada a questões de classe e raça, muitas 

vezes bem demarcadas em um espaço geográfico. Enfatizamos que o lugar geográfico recebe 

destaque nas obras da escritora nigeriana, visto o caráter diásporo de grande parte das suas 

narrativas, ambientadas em um contexto de globalização e neoimperialismo. Além disso, 

concordamos com Moretti (2003, p. 13) quando afirma que “a geografia não é um recipiente 

inerte, não é uma caixa onde a história cultural ocorre, mas uma força ativa que impregna o 

campo literário”. Entretanto, é importante explicar que o uso da palavra lugar, neste trabalho, 

não se refere apenas ao espaço físico, mas também ao lugar social ao qual a protagonista se 

encontra.  

Neste sentido, a obra “Réplica” (2009) apresenta a história de Nkem, uma mulher 

nigeriana que mora nos Estados Unidos com seus filhos e uma empregada, enquanto que o seu 

marido Obiora, também nigeriano, e empresário bem-sucedido, se divide entre os Estados 

Unidos e a Nigéria, passando, na verdade, a maior parte do tempo ausente do próprio lar. As 

fronteiras são bem demarcadas na história que apresenta o marido como detentor de um poder 

proporcionado pelas relações econômicas e de gênero, e a esposa sob esse julgo, reservada ao 

espaço domiciliar.      

O conto começa com Nkem observando uma máscara, que fica na sala de sua casa, 

quando descobre que está sendo traída pelo marido. A partir daí, segue toda a reflexão da 
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protagonista sobre a sua própria vida. Nkem mudou-se para os Estados Unidos quando estava 

grávida do primeiro filho, por decisão do marido, apesar da ideia ter lhe agradado, a princípio. 

Longe da sua terra natal e dos pais, Nkem permanece nos EUA isolada, sem demonstrar poder 

de escolha sobre o rumo da própria vida. Essa limitação da personagem está presente ao longo 

de toda a narrativa, pois, seu marido Obiora é detentor de um poder que lhe confere autoridade 

sobre os hábitos e as tomadas de decisão sobre o que diz respeito à família. Obiora toma o papel 

do sujeito que desbrava o mundo e o explora, enquanto Nkem permanece nas fronteiras da casa. 

Esse fato pode ser compreendido como uma característica comum dos casamentos em um 

sistema patriarcal, como explica a própria Adichie ao discursar sobre as diferenças entre as 

imposições sobre os gêneros: “ensinamos que nos relacionamentos, é a mulher quem deve abrir 

mão das coisas.” (ADICHIE, 2014, p. 34). 

O espaço doméstico, portanto, é um elemento fundamental para a compreensão desta 

narrativa. A protagonista encontra-se confinada em uma casa nos Estados Unidos por vontade 

do marido e, ao longo da narrativa, diante da ausência do marido e da insatisfação com a sua 

própria condição, ela começa a perceber o seu desejo de voltar para casa, a Nigéria, pois, nos 

Estados Unidos ela se vê como uma mulher distante de si mesma e do seu lar, que não consegue 

se identificar com o espaço a sua volta. Observamos ao longo do texto que ela reflete 

constantemente sobre as suas angustias e desejos e a necessidade de buscar outra forma de se 

construir enquanto sujeito, de viver por si mesma, e ao desejar voltar para sua terra natal, 

podemos concluir que na América essa construção de uma nova vida e nova identidade não 

seria possível. 

A casa de Nkem, nos Estados Unidos, é um espaço onde ela não possui voz, 

configurando-se em um local de violência. Sobre esses espaços Gomes (2011, p. 1) argumenta 

que “a recorrência do deslocamento da protagonista do espaço da casa reforça o desconforto da 

mulher diante de papéis femininos submissos.”. Esse desconforto de Nkem fica claro pela 

espécie de “tédio” que a cerca, perdida em pensamentos e distante de uma vida social mais 

ativa, o mais próximo disso, é uma leve aproximação com um casal de vizinhos. 

Todavia, Gomes (2011) também define o espaço da casa como denunciador de 

vulnerabilidades de verdades e certezas patriarcais. Como afirma Kilomba (2019, p. 69) “onde 

há opressão, há resistência”. É a partir disso que afirmamos que apesar de a casa ser sinônimo 

de aprisionamento e opressão para a liberdade de Nkem, é nesse espaço em que ela passa a 

questionar sua condição. Assim, a personagem ressignifica a casa, como se esse ambiente fosse 

transformado no lugar de possibilidades e de resistência.    
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Em outras palavras, é na casa que as mudanças internas da personagem acontecem, ela 

se reconstitui enquanto sujeito neste ambiente que também a possibilita criar reflexões sobre a 

sua condição. Nesse ínterim, é onde o leitor toma conhecimento do passado de Nkem, pois, 

após uma ligação de uma amiga de Lagos, informando-a de que Obiora tinha levado outra 

mulher a sua casa na Nigéria, a protagonista começa a questionar a sua condição enquanto 

mulher:  

 

Nkem tinha saído com homens casados antes namorar Obiora — que moça 

solteira de Lagos não havia feito isso? Ikena, um empresário, pagou pelo 

tratamento do pai quando ele fez cirurgia de hérnia. Tunji, um general 

aposentado do exército, mandou consertar o telhado da casa dos pais dela e 

comprou os primeiros sofás de verdade de suas vidas. Nkem teria considerado 

ser sua quarta esposa — ele era mulçumano e podia tê-la em casamento — se 

Tunji ajudasse na educação de seus irmãos mais novos. Ela era a ada, afinal 

de contas, e ficava frustrada e, ainda mais envergonhada, por não poder fazer 

nada do que era esperado da Primeira Filha, por seus pais ainda terem de arar 

a terra seca, por seus irmãos ainda precisarem vender fatias de pão no 

estacionamento (ADICHIE, 2017, p. 38-39).         

 

A partir do excerto da narrativa transcrito acima, nota-se que em sua infância marcada 

pela vulnerabilidade social, Nkem era uma espécie de esperança para a família por dias 

melhores. Seu papel como mulher já pré-determinado era conseguir um casamento com um 

homem de grandes condições financeiras, que proporcionasse um futuro melhor para a sua 

família. A ideia de casamento e constituição de família para Nkem, portanto, era algo não 

somente “natural”, mas também importante e esperado. Sobre esse papel social atribuído à 

mulher, Adichie explica que muitas vezes pensar a criação das meninas indica pensar que “já 

que pertenço ao sexo feminino, espera-se que almeje me casar. Espera-se que faça minhas 

escolhas levando em conta que o casamento é a coisa mais importante do mundo.” (ADICHIE, 

2015, p. 34).  

Neste construto, Nkem realizou seu casamento e encontrou nele uma forma de 

realização. A princípio esteve animada com o rumo da sua vida e sentia-se bem pelo fato do 

seu marido pertencer ao clube “dos Homens Nigerianos Ricos que Mandam as Esposas Terem 

Seus Bebês Nos Estados Unidos”. (ADICHIE, 2017, p. 33-34). O narrador vai aos poucos 

contando sobre o passado da protagonista e sobre como foi seu processo de adaptação quando 

ela chegou ao novo país:  

 
Nós moramos num lindo subúrbio perto da Filadélfia’, disse ela por telefone 

às amigas de Lagos. Mandou-lhes fotos dela e de Obiora diante do Sino da 

Liberdade, escrevendo, orgulhosa, ‘muito importante para na história 
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americana’ no verso e enfiando nos envelopes panfletos lustrosos com 

imagens de um Beijamim Franklin calvo (ADICHIE, 2017, p. 31). 

 

Contudo, o orgulho de que agora compunha um grupo seleto é substituído pelo 

desconforto causado pela condição de submissão a um marido que controla sua vida e toma 

decisões por ela. A partir da narração, vamos sendo apresentados à sequência dos fatos que 

culminaram na fixação de Nkem em solo estadunidense. Percebemos que desde sua primeira 

viagem, a sua inscrição em cursos de computação, até a matrícula da filha na creche, tudo foi 

decisão de Obiora, “Nkem nunca tinha imaginado seus filhos na escola, sentados ao lado de 

crianças brancas cujos pais eram donos de mansões em colinas solitárias, nunca tinha imaginado 

aquela vida. Por isso, não disse nada.” (ADICHIE, 2017, p. 34). A personagem de Nkem se 

configura uma mulher silenciada, e é exatamente nesta condição que ela passa a refletir sobre 

as coisas ais quais ela abriu mão para poder viver aquela vida que a princípio desejara. Nkem 

parece então transformar o espaço/fronteira do lar, antes sinônimo apenas de aprisionamento e 

solidão, agora em um espaço em que ela reflete acerca de sua condição, entendendo sua 

formação, como uma tomada de consciência. É neste mesmo espaço, portanto, onde a mudança 

que Nkem precisa pode germinar. 

Ao observarmos o passado da personagem, percebemos que ela foi assolada pela 

pobreza e marginalização que, em suma, são consequências de séculos de tentativa de 

desumanização perpetradas sobre seu povo pelo colonialismo. A socialização de Nkem foi 

constituída tendo como base a sobrevivência em um contexto de extrema pobreza, sua família 

a criou para usar seu corpo e sua beleza para escaparem dessa falta material. Assim, é valido 

questionar, exclusivamente no caso da personagem, a probabilidade dela falar e ser ouvida em 

um contexto na qual ela foi socializada para ser emudecida e preparada para servir ao outro ao 

passo que suas necessidades e desejos foram castrados ou impedidos de surgir. 

Historicamente, as mulheres negras foram confinadas em uma posição de subalternidade 

e, consequentemente, de silenciamento. O sujeito subalterno1, em especial, a mulher negra, para 

Spivak (2010), é aquele ser cuja voz não pode ser ouvida. Deste modo, não possui voz política, 

está em constante estado de emudecimento, sem espaço ou mecanismo que lhe permitam falar. 

Assim, Nkem é marcada por perdas continuas, inclusive, a perda da própria voz. Obiora 

aprisiona Nkem na posição de objeto e, por conseguinte, a silencia. Mas, percebe-se que a 

personagem demonstra a necessidade de mudar sua realidade e construir uma subjetivação para 

além de objeto, quando potencializa seu desejo de desmontar a realidade na qual estava inserida, 

                                                             
1 Ver ALMEIDA. Prefácio. In: SPIVAK. Pode o subalterno falar? p. 13-14. 
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que a impossibilitava de se constituir plenamente como sujeito. Seu desejo de falar, de se impor 

a desloca para a possibilidade de se reconstruir, de se reinventar e sair, em parte, desse lugar 

emudecido e castrador da outridade. 

A vida de Nkem nos Estados Unidos resumia-se a edificar uma imagem estereotipada 

do que seria uma mulher negra, rica, nigeriana e esposa de um homem empresário, bem-

sucedido. No entanto, essa imagem da “esposa perfeita” é também construída por meio da 

imposição do marido, é ele também responsável por criar essa imagem e imprimi-la em sua 

esposa que acaba por aceitar que não é possível haver outra forma de viver, de construir outra 

identidade por conta própria. 

A compreensão sobre essa imagem fabricada, ao qual Nkem está identificada, nos 

remete a possível significação do título da obra. Ao longo da narrativa, percebe-se a existência 

de referências a máscaras africanas, especificamente do Benin que, durante a colonização, 

foram usurpadas pelos colonizadores e levadas a Europa. Obiora possui um enorme fascínio 

por essas mascaras, no entanto, não consegue possuir esses artefatos em suas formas originais, 

assim, contenta-se em possuir as réplicas. Podemos dizer que Nkem passa a se identificar com 

as máscaras quando o marido pede para ela colocar a replica desse artefato em seu rosto. Em 

seguida, ela começa a pensar sobre a história dessas máscaras. Desse modo, observa-se que a 

réplica da máscara africana só ganha vida a partir da visão/interpretação de Obiora, da mesma 

forma ocorre com Nkem, pois, a personagem só ganha vida a partir do marido, sua existência é 

voltada para Obiora e seus desejos, não existe vida além dele, é ele quem decide como ela deve 

viver. É importante enfatizar ainda que o próprio texto é construído de modo que as descrições 

das máscaras e as descrições da protagonista aparecem intercaladas, sugerindo algo em comum 

entre elas. 

Diante disso, torna-se relevante assinalar as mudanças significativas que Nkem passa 

durante o conto. Ao descobrir que o marido possuía uma amante na Nigéria, e que ele construiu 

uma vida paralela longe dos Estados Unidos, a personagem começa a perceber aos poucos a 

situação na qual se encontrava. Seu marido, que, segundo ele, precisava viajar frequentemente 

a negócios, foi se tornando cada vez mais ausente: “Obiora ficou na casa durante os primeiros 

meses, por isso os vizinhos só começaram a perguntar por ele mais tarde. Onde estava o marido 

dela? Tinha acontecido alguma coisa?” (ADICHIE, 2017, p. 32). O prenuncio de 

questionamentos sobre a situação em que se encontrara, presa em uma casa, faz com que ela 

pense sobre a desconstrução da imagem, identidade estereotipada de mulher emudecida e 

submissa que o marido lhe impôs. Há passagens sutis no conto que demonstram a vontade de 

mudança da personagem e as atitudes que ela toma como que para sentir-se dona da própria 
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vida, como quando ela corta o cabelo ou quando o narrador nos permite saber que “Nkem não 

depilou os pelos pubianos; não há uma faixa estreita entre suas pernas quando ela vai de carro 

até o aeroporto buscar Obiora” (ADICHIE, 2017, p. 45), que era uma das coisas que ela fazia 

para agradar seu marido.  

 

Nkem sobe as escadas e entra no banheiro (...) Ela olha o rosto no espelho (...) 

‘Olhos de sereia’, é como Obiora diz. Ele acha que as criaturas mais belas são 

as sereias, não os anjos (...) Quando Obiora disse que Nkem tinha olhos de 

sereias, ela se sentiu mais bela do que nunca (...) Ela pega a tesoura (...) e leva 

até a cabeça. Agarra os tufos de cabelo e corta rente ao couro cabeludo, 

deixando os fios do comprimento de uma unha, longos o suficiente para 

apenas para formar pequenos cachos com um texturizador (ADICHIE, 2017, 

p. 35). 

 

Essas mudanças, aparentemente pequenas, resultados das reflexões da protagonista, 

acontecem no espaço do lar e permite perceber o desejo da personagem em encontrar o “outro 

lugar”. Michael Foucault (apud GOMES, 2011, p. 1) define esse “outro lugar” como uma 

heterotopia, isto é, “um ‘espaço de contra posicionamento real’ que nasce do desejo de fuga, 

de isolamento, de oposição aos espaços socialmente consagrados às regras e às normas.” 

Podemos afirmar que Nkem passa por um processo de desterritorialização no sentido em que, 

a partir da sua insatisfação com a sua condição, ela sente uma vontade de transformação e torna-

se uma personagem em trânsito que busca esse “outro lugar”, esse espaço de fuga. 

A grande questão no conto de Adichie, contudo, é que não é possível afirmar até onde 

as mudanças internas de Nkem são realizáveis no espaço concreto, isto é, além dela, o espaço 

externo. Como a história é narrada pela perspectiva da protagonista e não se sabe muito sobre 

o marido, não é possível concluir que as reflexões da personagem e seu desejo de mudança 

tenham, de alguma forma, impactos sobre Obiora, que inclusive, durante todo o conto encontra-

se física e emocionalmente distante da personagem, mantendo o distanciamento que é comum 

entre eles. 

O conto termina com o retorno de Obiora que traz uma nova máscara para casa, dessa 

vez, uma original. Durante o jantar, Nkem faz perguntas ao marido sobre o artefato que, apesar 

de Obiora não perceber, demonstra forte identificação da personagem com o objeto. Na cena 

final, quando tomam banho juntos, Nkem diz ao marido, em tom de determinação, que eles 

voltarão para Lagos. O marido questiona Nkem sobre a mudança, mas ela parece irredutível. 

Então, Obiora diz “se é isso que você quer (...) nós podemos conversar.” Entretanto, o narrador 

encerra o conto dizendo que “ela o vira de costas gentilmente e continua a ensaboá-lo. Não é 

preciso conversar sobre mais nada, Nkem sabe. Está decido” (ADICHIE, 2017, p. 49). 
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O narrador, portanto, encerra a história de forma ambígua e não se pode afirmar se a 

decisão que prevalecerá será mesmo a de Nkem, principalmente pelo fato de que apesar de 

sabermos sobre a transformação vivida pela protagonista, não há no conto informação que 

permita afirmar uma mudança por parte de Obiora e que o faria aceitar tal mudança. 

Especificamente nesta parte do conto nos apropriamos da discussão de Spivak (2010) 

sobre a possibilidade de fala do sujeito subalterno. No ensaio intitulado Pode o subalterno 

falar? a autora discute sobre a construção do sujeito colonial como o Outro, esse sujeito sofre 

de uma violência epistêmica que busca incessantemente neutraliza-lo e, assim, torna-lo 

invisível, tirando-o qualquer possibilidade de representação, dessa forma, ele é silenciado. 

Nesse processo de repressão que funciona como uma determinação ao silêncio, a teórica 

supracitada afirma: “A questão da mulher parece ser a mais problemática nesse contexto. 

Evidentemente, se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de três maneiras” (SPIVAK, 

2010, p. 110). Isto é, a mulher negra e pobre, como no caso da personagem Nkem vivendo em 

sua comunidade, antes de conhecer obiora, se configura como o sujeito atravessado por uma 

tripla opressão, de raça, de gênero e de classe, categorias que se interseccionam para construir 

a marginalização e o silenciamento desse sujeito. 

Como a autora assinala: “À construção ideológica de gênero mantem a dominação 

masculina. Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não 

pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade” 

(SPIVAK, 2010, p. 85). Percebe-se que o sujeito na qual a autora constantemente se volta em 

sua análise é “a sujeita” subalterna, sofrendo as consequências da opressão proveniente do seu 

gênero, da sua condição de mulher em um contexto civilizatório fundado a partir do racismo e 

do patriarcalismo, que foram a base da sociedade colonial. 

Enfatizamos, porém, que a obra de Adichie é ambientada em um contexto pós-colonial 

(destaca-se aqui a concepção temporal do termo), o que se pode dizer é que Nkem encontra-se 

em um contexto neoimperialista, deslocada e enfrenta pressões relacionadas à sua condição 

geográfica, de raça e de gênero. Contudo, o foco da narrativa é a sua relação matrimonial. 

Sujeito que, além da sua condição de migrante, é atravessado pelo patriarcalismo. 

Almeida, uma das tradutoras e autora do prefácio da obra de Spivak (2010), discute a 

pergunta que a crítica indiana propôs em seu estudo do sujeito subalterno, de sua natureza e 

vontade política (se fosse ouvida), em contraponto a uma série de pressões impostas por países 

imperialistas. A pergunta seria: o subalterno, pode falar? Spivak (2010) tem a preocupação de 

teorizar a respeito da outridade, não podendo ser condensada em uma esfera homogênea, e 

invariavelmente constituí-se heterogêneo, fugindo de uma leitura mais simplista e reprodutora 
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das mesmas opressões historicamente marcadas, partidas dessa necessidade de um 

intermediador que lê-se o indivíduo subalterno, sem ele próprio ter acesso a voz. Almeida (apud 

SPIVAK, 2010) ainda destaca a preocupação de Spivak em relação à própria aplicação do termo 

subalterno, erroneamente atribuído a todo sujeito marginalizado, para o propósito de resgatar e 

ressignificar o termo, na finalidade de ser empregado a algo mais próximo a ideia de um sujeito 

impossibilitado de ter voz, aquele que não fala.  

A ambiguidade apresentada no desfecho do conto aqui analisado pode, portanto, indicar 

a impossibilidade de mudança de vida de Nkem, presa naquela casa como as máscaras de 

Obiora. Sabe-se que, ao final, a personagem fala no momento em que expressa seu desejo de 

retornar ao seu país natal, mas não é possível determinar se a sua vontade será realizada. Com 

base na nossa leitura de Spivak (2010), o sujeito subalterno fala, mas sua voz perde-se no espaço 

e o seu provável interlocutor impede que essa fala o atinja e o atravesse e, neste sentido, a 

protagonista ainda que expresse ao marido seu desejo, pode não conseguir realiza-lo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante da leitura realizada neste trabalho, o que podemos concluir é, principalmente, a 

percepção de uma transformação interna vivida pela protagonista durante a história. Tal 

mudança consolidou-se a partir das reflexões feitas por Nkem, e em decorrência da sua 

insatisfação em relação aos rumos da própria vida, seu desconforto quanto ao seu casamento, a 

ausência do marido, a descoberta da traição, a saudade de casa e até mesmo a possível tomada 

de consciência sobre aspectos e condições da própria criação. Todos estes pontos estão 

conectados à edificação do desejo de fuga da protagonista, a busca pelo “outro lugar” e a 

possível reivindicação da própria voz e do próprio espaço (social ou geográfico). 

Percebemos que ao desligar-se da perspectiva limitada que o marido construiu sobre as 

máscaras, e conectar-se com os oprimidos que usavam as máscaras, questionar o que eles 

pensavam, quais eram suas vontades, se eles realmente gostavam da vida que levavam ou se 

realmente gostavam de usar aquelas máscaras e se sacrificar por elas, ela está, na verdade 

redimensionando o foco da sua atenção para si mesma, ao passo em que mantem uma 

identificação com aqueles artefatos.  

Portanto, confirma-se, na obra, portanto, o lar (a relação matrimonial e o espaço físico) 

como forma de aprisionamento da personagem que, assim como as máscaras de Obiora, é 

tomada como uma posse e ostentada como aqueles artefatos do seu marido. Confirma-se 

também o desejo da protagonista pelo “outro-lugar”, diante do incômodo que sente pelo o 
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contexto ao qual ela se percebe. Diante disto, podemos concluir que a principal mudança de 

Nkem é o questionamento do próprio casamento e a mudança de foco para si mesma. 

Contudo, a partir da análise exposta, concluímos que não é possível afirmar até onde as 

mudanças internas de Nkem são realizáveis no espaço “real”, externo a ela. É possível afirmar 

que a protagonista realiza mudanças pessoais, relativas a uma transformação interna. Estas 

conclusões são obtidas pela própria forma que o conto é construído: a perspectiva do narrador, 

o espaço (físico e emocional), a significação do título e o desfecho sem resposta. É mais 

provável, entretanto, inferir a não possibilidade da mudança da condição externa da 

personagem, visto que, com exceção da fala final de Nkem, ela não externa toda sua reflexão 

para o marido Obiora que, inclusive, durante todo o conto encontra-se física e emocionalmente 

distante da esposa.  

Por fim, concluímos que a escolha por uma narrativa contada pela perspectiva da 

protagonista é, em si, uma forma de dar voz à personagem. Obiora, detentor de poder dentro do 

enredo, é distanciado do leitor, todas as suas falas são introduzidas pelo narrador e só o 

conhecemos pelo ponto de vista da sua esposa. Nkem, entretanto, é aproximada do leitor, tem 

seu passado e seu presente apresentado, suas angústias e mesmo seus pensamentos nos são 

expostos por um narrador onisciente. Dessa forma, ainda que ela não consiga assumir o rumo 

da sua vida no tocante ao seu casamento, o que não também é possível afirmar, e além das 

mudanças internas pelas quais é atravessada, o leitor pode conhecer a voz de Nkem.  
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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: A interpretação de um texto literário é sempre uma nova leitura carregada de 

significados, materializados pelo contato da experiência humana com a criação literária. OBJETIVO: 

Nessa perspectiva, adotamos para este trabalho o conto “Café frio” do escritor potiguar Cefas de 

Carvalho, no sentido de analisarmos a construção da personagem feminina, através da personagem 

Joana, ao longo da narrativa, sob o viés da formação da identidade feminina e levando em consideração 

o contexto da literatura potiguar contemporânea. METODOLOGIA: Para tanto, se faz necessário 

discutir sobre as questões da identidade feminina e sua relação com a literatura, descrevendo a forma 

como a personagem feminina é apresentada no conto em estudo, a partir de estudiosos como Candido 

(1997), Compagnon (2006), Costa (2005), Hall (2006), Louro (1997). RESULTADOS: O conto em 

estudo se configura como uma narrativa contemporânea que aponta a personagem Joana como ascensão 

feminina. CONCLUSÃO: Assim, o conflito na construção da identidade de Joana está representado, 

principalmente pelos vários comportamentos assumidos pela personagem ao longo da narrativa. 

 

Palavras-chave: Análise. Construção. Identidade. Feminina. Conto.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Quando enveredamos no mundo da literatura muitos são os caminhos sugeridos pelo 

texto literário, capaz de possibilitar inúmeras interpretações, de acordo com o ponto de vista do 

leitor. A literatura nos permite o rompimento com as fronteiras da realidade e nos leva ao mundo 

imaginário, colocando em cena nossos sentimentos diante do texto, nossas expectativas através 

da leitura. A interpretação de um texto literário é sempre uma nova leitura carregada de 

significados, materializados pelo contato da experiência humana com a criação literária. Porém, 

apesar de o texto literário ser aberto as mais diversas interpretações, é preciso lembrar que nem 

toda e qualquer interpretação é possível. Humberto Eco (2000) nos faz entender que o texto 

literário tem seus limites diante das abordagens sociológica, histórica ou psicológica. 

Nessa perspectiva, adotamos para este trabalho o conto “Café frio” do escritor potiguar 

Cefas de Carvalho, no sentido de analisarmos a construção da personagem feminina ao longo 

da narrativa, sob o viés da formação da identidade feminina e levando em consideração o 

contexto da literatura potiguar contemporânea. Para tanto, se faz necessário discutir sobre as 
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questões da identidade feminina e sua relação com a literatura, descrevendo a forma como a 

personagem feminina é apresentada no conto em estudo. O conto está inserido na Coletânea de 

contos Café frio e outros contos, organizado por Francisco Wildson Confessor e Kamyla 

Álvares Pinto, publicada em 2017 pela editora da UFRN como resultado da II Edição do 

Concurso Literário Américo de Oliveira Costa, realizado em 2015. A coletânea traz uma série 

de contos e escritores potiguares que enveredam pelas trilhas da literatura através de narrativas 

surpreendentes, muitas vezes fortes que cativam e envolvem o leitor.  

 

2 DA NARRATIVA DO CONTO E UM POUCO DO ESCRITOR POTIGUAR 

 

De origem paulista, mas desde a adolescência residindo em Natal – RN, Cefas de 

Carvalho já tem cinco obras publicadas, Ponto de fuga, Três, Reinvenções, Encontros e 

desencontros, além de vários cordéis. Jornalista, poeta e escritor, Cefas de Carvalho está entre 

os muitos talentos da literatura norte-rio-grandense da contemporaneidade, construindo 

narrativas originais, simples e envolventes.  

Em “Café frio” conhecemos a personagem Joana construída dentro de uma narrativa 

acanhadamente leve e que caminha para uma espécie de negrura, conforme os fatos narrados. 

A menina Joana, mais conhecida como Joaninha, morava numa cidade pequena e de vida 

pacata. Tudo o que é narrado no conto é dito por Antônio, amigo de infância da menina e seu 

grande admirador desde então. A princípio, o enredo traz a descrição da vida simples e sem 

devaneios vivida por Antônio e Joaninha na pequena cidade em que moravam, desde as 

peripécias de crianças até os fatos da vida adulta. Joana é descrita no conto como uma menina 

que chamava a atenção, filha de pais dominadores e família tradicional que sabe sair das 

situações embaraçosas ou tomar á frente de muitas delas. A cidade passa por um processo de 

transformação à medida que as crianças crescem e se tornam adolescentes, com a chegada do 

progresso através de uma fábrica. O progresso não só muda a cidade, a vida urbana, mas 

também o comportamento de todos que lá moram, especialmente dos jovens rapazes e moças. 

A vida passa, o tempo passa e com ele muita coisa muda na vida de Antônio e Joaninha que 

acabam separados pelo destino. Joana torna-se uma mulher atraente e bonita e conhece o jovem 

Rafael Gomes com quem tem um rápido relacionamento. Enquanto isso, Antônio, por motivos 

de doença é enviado à casa de um tio numa cidade vizinha para passar um tempo. Antônio acaba 

não voltando mais para a cidade e Joana conhece Genildo Barbosa, com tem um conturbado 

relacionamento e posterior casamento. Anos mais tarde, Antônio e Joana se reencontram na 

pequena cidade, por ocasião das festividades do padroeiro, cada um com suas vidas feitas e o 
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sentimento dos dois se renova. Joana é mãe de um filho, leva um casamento conturbado e difícil 

e Antônio é estabilizado no trabalho e dois anos depois volta em definitivo para a cidade, 

montando uma loja de peças. Os dois tornam a se reencontrar, falam de suas vidas e Joaninha 

faz queixas do casamento difícil que leva. No dia seguinte, Joana vai embora, mas leva consigo 

um veneno de rato, alegando que na sua casa tinha muito ratos. Mais tarde é sabido que Joana 

enviuvara; o marido morrera depois de tomar uma xícara de café. Retornando a cidade 

novamente e estabilizando vida por lá, Joaninha se envolve com Antônio, com quem sempre se 

deu bem. Os dois mantém um casamento aparentemente feliz, até que Antônio descobre uma 

traição de Joana, num dia de festa. Joana termina morta pelo mesmo motivo que ficara viúva; 

uma xícara de café. A narrativa se encerra de forma trágica, mas configurada por uma 

linguagem simples e direta. 

 

3 DA LEITURA DO CONTO 

 

É pela linguagem simples e muito próxima do nosso cotidiano que Antônio nos 

apresenta Joana, uma personagem menina quase mulher, dona de uma esperteza encantadora, 

decidida desde cedo. As características iniciais da personagem nos fazem refletir sobre a 

formação da identidade feminina construída na narrativa, aos olhos de um jovem sonhador, de 

bom caráter, amigo de infância de Joana, por quem nutre desde cedo, certo interesse. Quando 

pensamos na relação da identidade e da literatura, é preciso levar em consideração que a mulher 

vem ao longo da história assumindo diferentes papéis e posições dentro da literatura brasileira 

como um todo.  

Assim, o texto literário traz em seu interior a representação de uma época, de uma 

sociedade e, em suas personagens estão imbricadas as marcas de uma identidade que é moldada 

à luz dos modelos impostos pela cultura em que nos encontramos inseridos. Nesse par de ideias, 

não podemos esquecer da figura recalcada da mulher ao longo da construção da história 

humana, de um ser que desde a sua criação foi colocada de lado, com direitos e deveres 

diferentes dos homens. A identidade pode ser considerada como algo que está dentro de cada 

um, formulada mediante nossas vivências sociais e culturais. Assim, a literatura tem com isso 

uma infinita relação, visto que as obras literárias retratam e recriam uma nova realidade. Nesse 

contexto, se encaixam as mulheres como personagens que representam muito mais do que 

simples seres fictícios, inseridos no texto literário. É preciso ter em mente que a identidade não 

é algo pronto e acabado, mas ela é continuamente formada dentro das relações que mantemos 

com o outro em sociedade. Louro (1997, p. 28) coloca que: 
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As identidades [...] estão continuamente se construindo e se transformando. 

Em suas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, 

representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como masculinos ou 

femininos, arranjando e desarranjando seus lugares sociais, suas disposições, 

suas formas de ser ou estar no mundo. 

 

Com isso, deve-se ter em mente a noção de que a identidade vai sendo formulada aos 

poucos, tendo em vista as relações sociais. Não se trata de um sujeito com uma identidade já 

formada, já nascida e estável, trata-se, sobretudo de um sujeito em que a identidade vai sendo 

construída, de um sujeito fragmentado, formado não somente de uma única identidade, mas de 

várias identidades. Em outras palavras, “a identidade é realmente algo formado, ao longo do 

tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento” (HALL, 2006, p. 38).   

Assim, quando essa concepção de identidade se aplica a personagem feminina é preciso 

considerar a caracterização de inferioridade da figura da mulher na sociedade ao longo da 

história. Por outro lado, muitas mulheres foram construídas na literatura contrariando essa 

noção de inferioridade, especialmente àquelas que encontramos na literatura moderna e 

contemporânea. Claro que essa ideia associada à literatura potiguar deve levar em conta ainda 

o fato da nossa literatura ter se firmado com maior destaque a partir do Modernismo brasileiro 

que impulsionou a literatura norte-rio-grandense, de forma que os escritores passaram a ter mais 

consciência do seu papel na literatura. No conto “Café frio”, a personagem Joana é a típica 

mulher da sociedade moderna brasileira, sem medos e cheia de atitudes, mesmo diante da 

educação familiar tradicional que recebe. No início do conto, encontramos uma Joana ainda 

menina, mas que chama a atenção dos amigos e conhecidos, a frente das ações, das decisões na 

turma de meninos e meninas da qual faz parte. Joana tem gostos e atitudes diferentes da grande 

maioria das meninas. Educada dentro dos princípios patriarcalista, ela brinca de bola, de 

carrinho de rolimã, brincadeiras atribuídas, geralmente, aos meninos. Joana representa, logo no 

início do conto, a construção de um comportamento diferente que influi muito na construção 

da sua identidade ao longo da narrativa:  

 

Desde menino que conhecia Joana. Mais conhecida como Joaninha. Brincava 

com os outros garotos, gostava de bola, carrinho de rolimã e peteca. Mas não 

era metida a ser homem, não, nada disso. Magrinha, bonita, dona de uns olhos 

apertados que pareciam se fechar quando sorria, ela chamava a atenção 

(CARVALHO, 2017, p. 34). 

 

Joana é descrita como uma menina que se difere das demais, não só por gostar de 

brincadeiras de meninos, mas também pela sensualidade feminina, caracterizada pelos olhos, 
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aspecto físico que chamavam a atenção de todos. Antônio, narrador e amigo de Joaninha, parece 

querer amenizar a descrição da amiga, justificando que seus gostos não a desfazem enquanto 

mulher, mostrando um encanto feminino da personagem, ainda inocente nesse momento. Joana 

já carrega com ela a marca da sedução e, aos doze anos, já era decidida, uma menina quase 

mulher, tomando a frente das situações, mesmo numa roda de amigos com a grande presença 

de meninos. Esse comportamento não coincide com a educação padrão da sociedade e da sua 

família, extremamente tradicional. Cândido, (1997) coloca que esse tradicional pode ser 

entendido como “transmissão de algo entre os homens, é o conjunto de elementos transmitidos, 

formando padrões que se impõem ao pensamento ou ao comportamento”. Talvez, por isso, 

Joana chama a atenção, porque rompe com esses padrões e assume uma posição de frente, 

mesmo rodeada de meninos, pois Joana sempre encontra uma saída paras as peripécias de 

criança. E Antônio tem plena consciência desse poder de Joana, da sua força de argumentos e 

da sua capacidade e coragem de fazer as coisas, de tomar decisões e agir: 

 

Joana, então, deu a ideia de a gente entrar no cemitério para mostrarmos 

coragem. Tentei argumentar, assim como outros, mas era inútil. Joaninha 

bateu o pé e disse que se ninguém fosse. Ela iria sozinha. Como poderíamos 

nós, os garotos, descobrindo as nuances da masculinidade, aceitar que uma 

menina pudesse ter mais coragem do que a gente? Lá fomos todos nós, uns 

nove, rumo ao cemitério (CARVALHO, 2017, p. 34-35). 

 

Como se pode perceber, Joana não é uma simples menina, mas alguém que detém de 

grande notoriedade entre os amigos, não só pelos dotes de beleza, cheia de curvas, mas pela 

forma de conduzir as coisas, desafiadora, corajosa e destemida. A voz do narrador é o elemento 

a dar vida à personagem feminina no conto, construída a partir do sentimento que nutre por 

Joana, mas revelando sua surpresa diante da coragem da menina que não tinha medo de nada, 

inclusive de entrar à escondidas no cemitério. Já dentro do cemitério, reunidos um perto do 

outro, a turma caminha com medo, mas Joana não demonstra esse sentimento e lidera o 

conjunto de amigos, como se desafiasse os meninos. Um pequeno barulho, acompanhado do 

grito de medo de Antônio faz todos correrem, deixando Joana e a amiga para trás. Esse fato faz 

a primeira distância entre Antônio e Joana, pois ele entende que ela ficara com raiva dele e, por 

isso, se distanciara. É preciso lembrar que não é Antônio que se distancia, mas Joana, frente à 

situação vivida.  

Na tentativa de uma classificação, é possível dizer que a personagem Joana é a ruptura 

da ordem social, no sentido de que toma a frente das situações, deixando os meninos sempre de 

lado e fazendo valer a sua vontade e desejo. Desafiadora, Joana não teme as consequências e 
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enfrenta a situação de cabeça erguida. As atitudes de Joana mostram o perfil da mulher na 

sociedade moderna, liberta do domínio do homem e representando a ideologia feminina com 

seus anseios, suas dores, fortalecendo a construção da identidade feminina que se difere do 

olhar masculino, embora tudo seja narrado por Antônio.  

Ao longo da narrativa e a medida que vai mudando de idade, os ares de mulher vão 

ganhando força dentro de Joana, mudando sempre seu comportamento, mas sem perder de vista 

a altivez de mulher decidida, numa demonstração clara da transformação de sua identidade, 

desde criança até adulta. Joana busca nos fatos, nas mudanças causadas na cidade depois da 

chegada da fábrica, quando conhece novo homens e novos comportamentos sociais. 

Compagnon, (2005, p. 39) destaca que: “A identidade surge não tanto na plenitude da 

identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é 

preenchida, a partir do nosso exterior, pelas formas, através das quais nós imaginamos ser vistos 

por outros”.  

Concordamos com a ideia de que a formação da identidade está em contínua construção, 

De outro modo, entendemos que não estamos falando de um sujeito historicamente colocado 

em seu lugar, mas de um sujeito fora de seu centro, ou seja, de um sujeito descentrado e, por 

isso, sua identidade vai sempre se formando, nunca está pronta. Joana, embora educada dentro 

dos princípios sociais tradicionais pelos pais rigorosos, tem um comportamento que não atende 

à educação que recebera. Com a chegada da fábrica e de homens trabalhadores na cidade, as 

meninas passaram a dar atenção a esses homens, se afastando dos amigos de infância. Mas é 

Joana que se permite conhecê-los, conversar com eles na sorveteria da cidade, de modo que 

passa a chamar a atenção:  

 

Joaninha, sempre afoita e de personalidade forte, não foi exceção e quase 

diariamente era vista papeando com um rapaz aqui, depois tomando um café 

com um homem na sorveteria chique da cidade. Enfim, foi preciso que os pais 

dela, conservadores e brutos, como eu já explicara, interviessem na situação 

para que a filha “não ficasse mau falada”, como se dizia (CARVALHO, 2017, 

p. 36). 

 

De fato, Joana tem destaque entre as amigas ao ponto de os pais chamarem sua atenção 

evitando as falácias da cidade. Nesse ponto, é preciso refletir sobre o discurso do narrador em 

relação a Joaninha, pois é tipicamente um discurso masculino diante da figura da mulher, 

obediente aos padrões tradicionais em que os homens têm comportamentos diferentes das 

mulheres, como se fossem superiores. Joaninha representa nesse discurso a emancipação 
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literária feminina que se distancia dos estereótipos obedientes aos homens, embora, mais tarde 

seja punida por isso.  

Nesse sentido, a literatura reflete esse processo em que a personagem feminina 

representa a libertação da mulher na sociedade, inserida agora, na pessoa de Joana, numa nova 

cidade, mais moderna, industrializada pelo progresso, cheia de novas oportunidades, de novas 

pessoas. Joana é uma adolescente bonita, sedutora, cheia de charme que encanta Antônio, cheio 

de respeito por ela, mas de desejos pueris pela amiga da sua infância. Antônio confessa se 

masturbar pensando em Joaninha, mas se justifica na narrativa, parece que tem medo de ofender 

a moral da menina moça, mas ao mesmo tempo mostrar as marcas da virilidade masculina pelo 

ato indecente aos olhos dos outros: 

 

Na solidão do meu quarto eu me aliviava pensando em Joaninha, mas, sempre 

com toques de romantismo[...] Eu nem queria fazer o que fazia, de tanto que 

gostava dela e tinha intenções sérias (tanto que planejei uma centena de vezes 

pedi-la em namoro, mas me faltava coragem tanto quanto me sobrava a 

consciência de que ela jamais aceitaria), porém, de repente, me flagrava me 

aliviando, com o rosto, o corpo dela na mente (CARVALHO, 2017, p. 36-37). 

 

Como podemos ver, existe um medo de Antônio em preservar a moral de Joaninha, 

mesmo ela provocando nele esses desejos. Essa atitude do narrador nos leva a refletir sobre a 

imagem construída sobre a mulher na sociedade, sempre relacionando-a ao legado da 

maternidade, da boa índole moral, do casamento, do ser dona de casa e àquelas que fugissem a 

essas regras, correm o risco de ser excluídas do convívio social. Por isso, a masturbação de 

Antônio, pensando diretamente em Joaninha deve ser escondida pelas paredes do seu quarto, 

omitida dos olhos dos outros e do julgamento alheio. O zelo de Antônio em relação a imagem 

de Joaninha representa a sua inserção numa sociedade ainda carregada de estereótipos, em que 

a figura da mulher é sempre vista de forma diferente do comportamento masculino. É fácil 

verificar o cuidado que Antônio tem por Joana, como se tivesse uma necessidade de protegê-

la, mas ao mesmo tempo de que ela fosse submissa a ele, tendo em vista que se interessava por 

ela. Parece haver em Antônio uma mentalidade dominante que não se aplica à Joana que, 

mesmo correndo riscos, assume a sua emancipação feminina ainda muito cedo. Aos poucos, 

Joana fica cada vez mais sedutora, envolvente e os ares de mulher ficam mais evidentes, não só 

no porte físico, mas também em seu comportamento. Era para Joana que todos os homens 

olhavam, era por Joana que os olhares paravam ao vê-la passar. Não obstante, Antônio sofria 

em silêncio o desejo de possuí-la, de tê-la nos braços, na sua cama, como pensava na hora da 

masturbação. Mas Joana foi conhecendo outros homens, outras pessoas: 
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Comentaram que ele flertou com Carminha e com minha prima Ana Célia, 

mas se encantou mesmo foi com Joana, que teria conhecido justamente na 

sorveteria de seu Zezinho. Sem medo de compromisso, aparentemente, foi à 

casa dos pais de Joana pedir a mão dela, no que, com algumas ressalvas claro, 

foi bem-sucedido (CARVALHO, 2017, p. 38).  

 

Mais uma vez, Joana é dita pela sedução, pois entre algumas mulheres, foi ela a preterida 

por Rafael Gomes, o rapaz operador de máquinas grande que viera de fora e roubara Joana de 

Antônio, com autorização dos pais e tudo, mesmo com algumas regalias. Durante toda a 

narrativa, é muito forte a feminilidade de Joana, ela se destaca entre as demais, conquista os 

homens com seu jeito e faz Antônio sofrer por isso. Altiva, Joana não aceita ser dominada nem 

ofendida pelos homens, ficando distante da subalternidade masculina. Joana, representa a 

mulher dona de si mesma, sem medo de enfrentar a vida e não deixa se dominar pelo homem, 

representante da força maior. Aos poucos, Joana vai se transformando numa mulher cada vez 

mais forte e corajosa, livre, expressando a mulher dominadora que sempre guardara dentro de 

si desde criança. É clara a satisfação de Antônio quando narra a suposta traição de Rafael 

Gomes, em que Joana decide colocar fim na relação dos dois e ainda saí por cima da situação:  

 

Foi um escândalo que, claro, atingiu frontalmente a Joana que não aceitou as 

desculpas do rapaz, cuspiu no rosto dele, até que por bem a diretoria da fábrica 

decidiu mandá-lo de volta à capital. Contudo, essa era a primeira parte da 

novidade. A segunda era que poucos dias após o término do namoro com 

Rafael, Joaninha se envolveu com outro homem, desta vez mais velho – 

contava trinta anos – e sem a aprovação dos pais. Genildo Barbosa estava na 

cidade havia uns meses aproveitando a fábrica para vender mármore e granitos 

(CARVALHO, 2017, p. 38). 

 

De fato, Joana não aceita ficar por baixo da situação e, além de terminar a relação com 

Rafael Gomes, cuspir na cara dele, arranja outro namorado, dessa vez contra a vontade dos pais, 

quebrando com as regras familiares e sociais, pois Genildo Barbosa era bem mais velho do que 

ela. O que percebemos na narrativa é que os fatos, de forma natural e progressiva vão 

transformando a personalidade de Joana e construindo a identidade feminina da personagem. 

Dentro das condições escolhidas por ela própria, Joana vai conquistando seu espaço na vida dos 

homens, na sociedade, ainda que algumas das suas atitudes contrariem as regras impostas 

socialmente. Joana se difere das demais mulheres da narrativa que pouco aparecem no texto. 

Joana é a representação da mulher moderna, liberta do modelo tradicional feminino no mesmo 

espaço físico que os homens, como se sua identidade preenchesse o espaço entre seu interior; 

comportamento, caráter, sentimento, e o exterior; as situações vividas, a relação com o outro. 

Como diz Hall (2006, p. 12) “a identidade, então, costura o sujeito à sua estatura. Estabiliza 
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tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente 

mais unificados e previsíveis”. 

Contudo, Joana, agora mãe, vai ganhando uma identidade formulada que se difere a 

cada fato da sua vida. O casamento com Genildo Barbosa não fora dos melhores e ela vivia em 

conflito constante com os pais, suportando as traições do marido, as bebedeiras. Joana deixa se 

render ao casamento forçado pela gravidez e pela força dos pais dominadores e passa a viver 

com um homem que a vê como simples dona de casa, serva dos afazeres e daquilo que dá zelo 

e cuidado com os maridos. O que nos chama a atenção nesse momento da narrativa é o fato de 

a identidade estar sempre em absoluta transformação, pois Joana ora representa a mulher livre 

dos mandos masculinos, ora se torna submissa e indefesa, como se não se importasse.  

Dentro dessa complexidade, concordamos que a formação da identidade de um sujeito 

está em contínua construção, como muito bem salienta Hall (2006) em suas considerações. De 

outro modo, entendemos que não estamos falando de uma identidade que deva ser moldada e 

acabada, mas de uma identidade que deve estar em contínua construção. Joana é uma 

personagem de ficção, construída no imaginário do escritor, mas a luz dos elementos que a 

realidade lhe confere, pois “toda e qualquer operação literária rege-se pela face da realidade, já 

que tudo o que o homem cria é uma representação da realidade (COSTA, 2005, p. 13). 

Nesse espaço de dois anos passados, Antônio volta e se restabelece na cidade com uma 

loja de peças. Numa das festas de padroeiro logo após seu retorno ele reencontra Joana que 

mais parecia outra pessoa: 

 

Não consegui conter o espanto com o que vi. Parecia outra pessoa. Uma sobra 

da Joaninha que corria com os meninos, se maquiava diante da revelia dos 

pais e planejava invasões a cemitérios. Continuava magra, com o cabelo um 

pouco mais comprido, os olhos fundos e sulcados. Uma leve mancha roxa 

emoldurando o olho esquerdo deixava claro que ela havia sido agredida 

(CARVALHO, 2017, p. 41).  

 

A transformação na vida de Joana é perceptível e deixa Antônio abismado e surpreso. 

Joana deixa de ser aquela menina forte, que tomava a frente das situações e das brincadeiras e 

se tornara uma mulher indefesa, fraca, manchada pela marca da agressão, numa clara 

representação da infelicidade conjugal. Como podemos notar, por mais que a narrativa tenha 

uma linearidade textual, inclusive dos fatos narrados, indo da vida infantil à fase adulta de 

Joana, a personagem assume diferentes e incertos comportamentos, ora feliz, ora triste com a 

vida que leva. Além disso, as marcas de uma narrativa sem grandes interrupções entre um 

acontecimento e outro prendem o leitor, característica muito específica do conto, pois essa 



 

 

P
ág

in
a1

3
2

8
 

sensibilidade faz com que o leitor acompanhe a narrativa desde o início, sem se desviar do foco 

(CORTAZAR, 1993).  

Dada as circunstâncias do casamento de Joana, não é difícil a reaproximação dela com 

Antônio, quase dez anos depois. Joana lhe contara da sua vida, do casamento desregrado, das 

traições constantes do marido, do fato de os pais dela não lhe aceitarem de volta. Antônio nos 

apresenta nesse momento uma Joana que deseja se libertar novamente, desejosa de buscar a 

felicidade que se perdera ao longo do caminho. Era a Joana de antes, a verdadeira Joana que 

parecia renascer diante dos seus olhos: “Joana, a princípio, falava em tom baixo, como se 

alguém fosse ouvi-la e puni-la por falar. Depois começou a se exaltar e avistei resquícios da 

Joaninha do passado” (CARVALHO, p. 41). Nessa passagem, Joana renasce do passado, 

revoltada com a situação do seu casamento e o fato de ser rejeitada pelos pais. O narrador 

conduz o leitor como se quisesse explicar a fragmentação do comportamento da menina que ele 

tanto conhecia, da mulher bela e corajosa que ele tanto admirava, naquele farrapo de mulher, 

submissa aos impropérios de um homem mau, ruim marido e sem nenhum tipo de caráter. De 

repente, Joana surpreende Antônio com uma ideia, pensada ali, de forma natural e fria: 

 

Por esta razão, tive uma ideia... – sorriu. A princípio não entendi, lento que 

sempre fui. E se Genildo morresse?, perguntou. Ele tem alguma doença?, 

questionei inocentemente. Não, mas nunca se sabe. Ele pode beber uma 

xícara de café, se engasgar e passar mal... Achei inimaginável aquele 

homenzarrão se engasgar com café. Joana começava a falar sozinha: Ele gosta 

de café frio, imagina! Todo mundo gosta de café quente e ele deixa o café 

esfriar para beber... 

 

Neste ponto da narrativa, o leitor se depara com uma Joana fria, calculista, atordoada 

pelo sofrimento e o desejo de sair fora do casamento. Joana se configura no espaço da narrativa 

de maneira gradativa, oscilando seu comportamento e construindo uma identidade própria e 

fragmentada, desde as astúcias de menina, passando pela esperteza da adolescência até a 

submissão ao marido na fase adulta. Antônio se mostra surpreso com a atitude da amiga, mas 

silencia como se torcesse por esse fato que não demora a acontecer. Assim, antes de voltar para 

a sua cidade, Joana passa na loja de Antônio e compra veneno de rato, alegando ratos na sua 

casa: “Peguei um frasco de raticida poderoso e coloquei na mão dela. Quanto custa? Perguntou. 

Você sabe que pra você não é nada!”. Dias depois, viúva, em virtude de o marido ter passado 

mal, logo depois de tomar uma xícara de café, Joana retorna em definitivo à cidade, reatando 

uma relação com Antônio, de modo que o novo casamento não demora acontecer. 
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Do ponto de vista do leitor, Joana sai da posição de submissa e recalcada ao casamento 

indesejado para ressurgir como a antiga Joaninha, ainda menina, já com ares de mulher e, casada 

com Antônio, recupera a posição de mulher dominadora, dona da situação, em igual posição 

com a figura do homem, representada por Antônio. A personagem Joana é desenvolvida a luz 

dos seus relacionamentos com os homens, seja despertando os primeiros desejos, ainda quando 

menina ou adolescente, seja como adulta, casada e aparentemente conformada com o primeiro 

casamento. O fato é que o leitor vai, aos poucos e de forma envolvente conhecendo a 

transformação de Joana que se revela uma mulher perigosa, após a morte suspeita do primeiro 

marido, Genildo Barbosa. Essa surpresa fica clara quando Antônio revela para o leitor, depois 

de anos casado com Joana, a verdadeira face da esposa:  

 

Tudo isso se passou há anos. Vivíamos uma vida tranquila e simples. Pelo 

menos assim eu achava. O que me incomodava eram os comentários dos 

amigos e conhecidos sobre o comportamento de Joana. Tolerante que sou e 

conhecedor de minhas limitações, tentei conversar com ela. Sempre negou 

tudo. Intriga dessa cidade invejosa!, gritava. Acabei conhecendo o lado negro 

de Joana, seus humores e explosões (CARVALHO, 2017, p. 43).  

 

Como podemos ver, o narrador demonstra surpresa em relação ao comportamento da 

mulher, porque achava que vivia com ela uma união estável e dentro dos padrões felizes. 

Incomodado, acaba por descobrir um lado oculto de Joana, o lado negro e verdadeiramente 

dominador da personagem. A narrativa conduz o leitor para um desfecho inesperado e, cada 

vez mais, vamos percebendo o poder de Joana exercido sobre os homens, especialmente sobre 

Antônio que, só tardiamente, conhece de verdade a esposa. Joana parece tecer por trás dos panos 

a sua verdadeira identidade; de inocente menina encantadora à mulher negra e fria. Joana se 

constitui como uma personagem construída a luz do poder e isso é determinante para a formação 

de sua identidade ao longo do conto. Silva (2000, p. 91) nos lembra que “quem tem o poder de 

representar tem o poder de definir e determinar a identidade”. Por isso, Joana não se rende aos 

falatórios da cidade e nem as suspeitas do marido, especialmente quando, depois dessa 

discussão, passa a noite fora de casa. Joana não se incomoda em assumir a sua infidelidade. A 

explosão se dá na festa do padroeiro quando Antônio, desconfiado das saídas e do sumiço de 

Joana da mesa da família em meio a festa, resolve ir atrás da esposa, evitando que as pessoas o 

vissem e descobre ela aos beijos com um homem: “Quando vejo na penumbra da rua iluminada, 

Joana enlaçada aos beijos com um rapaz, possivelmente um dos músicos da banda” 

(CARVALHO, 2017, p. 43). Atordoado, Antônio volta à mesa e narra, ainda surpreso, a 

chegada de Joana, dissimulada, fingida, como se nada tivesse acontecido, mas inocente da 
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descoberta do marido: “Meia hora depois, Joana voltou à mesa, distribuindo sorrisos, com um 

ar de satisfação que eu raramente observava ter comigo” (CARVALHO, 2017, p. 43).  

O conto se encerra com um desfecho trágico. Como uma espécie de punição, Joana 

aparece morta, pela mesma causa do primeiro marido; uma xícara de café. O silêncio na parte 

final da narrativa é a dúvida fúnebre que ronda a morte suspeita de Joana: “no velório, comentei 

entre uma lágrima e outra, que ela estava bebendo café demais. Pode ter feito mal” 

(CARVALHO, 2017, p. 44). Nessa direção, o narrador utiliza uma engenhosa linguagem muito 

próxima do leitor, escrevendo sobre o que conhece, locais, casos, personagens do universo 

conhecidos do leitor. A personagem Joana representa dentro da literatura contemporânea norte-

rio-grandense, pelas mãos do seridoense Cefas de Carvalho, o exemplo de ascensão da mulher, 

da figura feminina que tem um lugar determinado dentro e fora da literatura. O conflito na 

construção da identidade de Joana está representado, principalmente pelos vários 

comportamentos assumidos pela personagem ao longo da narrativa; ora astuta como criança, 

ora sedutora como adolescente, ora perigosa como mulher, se constituindo uma identidade 

fragmentada e sempre em construção. Joana não nasce pronta, mas vai se emoldurando pelos 

conflitos que vive, pelas amizades, pelos relacionamentos com diferentes homens e, acima de 

tudo, pela capacidade de aceitar, mas também de mudar quando preciso. Bauman (2005, p. 38) 

nos relata que “[...] as identidades são bênçãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, 

e não há como dizer quando um se transforma no outro”. Assim como Joana, que viveu do 

sonho de criança ao pesadelo do casamento, muitos são os exemplos de personagens femininas, 

seja na literatura brasileira, ou em particular, na literatura norte-rio-grandense, que nos 

oferecem um leque de estudos do texto literário.  

Por fim, ressaltamos que nossa compreensão da leitura de “Café frio” não se resume às 

reflexões traçadas aqui, mas podem se estender em outros momentos oportunos. O que nos fica 

como legado é a compreensão de que nossa literatura potiguar tem muito a ser explorada, seja 

pela relação literatura e identidade feminina, seja por outras temáticas que o texto literário 

absorve. “Café frio” se configura como uma narrativa de cunho contemporâneo, de um escritor 

ainda pouco conhecido pela crítica literária, Cefas de Carvalho, representante da nova geração 

de intelectuais da literatura potiguar e, acima de tudo, como símbolo de que a literatura norte-

rio-grandense continua crescendo e se formando como arte e linguagem.  
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RESUMO 
 

Diante da originalidade da escrita de Clarice Lispector, vê-se que por trás de suas obras há uma escrita 

diferenciada quanto à descontinuidade do narrar, à subjetividade do sujeito, e rompe com a maneira 

característica da escrita da década de 1930, em qual prevalecia o documentarismo social. Assim, sua 

literatura deixou de ser a escrita de aventura para tornar-se a aventura da escrita. Para respaldar 

teoricamente este estudo, subsidiou-se de teóricos como: Nunes (1989), Benjamin (1985), Artaud 

(1983), Bravo (1998), dentre outros. Por tudo isso, procurou-se mostrar alguns fragmentos nas 

narrativas, com o intuito de enfatizar a teatralidade em que se constroem as personagens no palco 

narrativo de Clarice Lispector, que podem ser compreendidas para além do conceito de drama ou à luz 

de categorias comuns à filosofia da existência, tão bem trabalhada em O Drama da Linguagem: uma 

leitura de Clarice Lispector (1989) de Nunes. 

 
Palavras-chave: Drama. Linguagem. Escrita. Subjetividade. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A escrita lispectoriana demonstra ser uma escritura dramática, visto que tem 

característica satírica, como em A Cidade Sitiada (1949), onde o espaço narrativo caminha lado 

a lado com uma crítica social; a mística-alegórica em Laços de Família (1960), onde o evento 

é pano de fundo para uma visão pessimista da existência; em A Maçã no Escuro (1961), onde 

o personagem Martin afirma sua identidade através de uma estrutura mítica; em A Paixão 

Segundo G.H (1964), onde o campo transcendente funde-se com o imanente em uma relação 

simbiótica do humano com o inumano.  

No que se refere ao drama na literatura, vê-se que as obras de Clarice Lispector são 

basilares para a análise proposta: analisar a tensão entre a palavra e o gesto. O drama na 

literatura lispectoriana necessita de revisões e desdobramentos, visto que desde sua primeira 

produção literária, Perto do Coração Selvagem (1944), percebe-se a presença do drama em suas 

personagens, que por sua vez apresentam “relações com a filosofia da existência.” (NUNES, 

1989, p. 12).  
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2 A LINGUAGEM DO DRAMA OU O DRAMA DA LINGUAGEM NA LITERATURA 

DE LISPECTOR 

 

Em Perto do coração Selvagem (1944) observa-se que as figuras dramáticas se 

encontram dramatizadas por estarem em sintonia com a maneira de apreender artisticamente a 

realidade na ficção moderna. Nunes (1989, p. 12) afirma, citando Lins, que essa obra: “não é 

mais um romance de análise psicológica”. A obra se apresenta como: “o nosso primeiro 

romance dentro do espírito e da técnica de Joyce e Woolf”, aguçando os sentidos do leitor sobre 

o mundo. Sobre a introspecção das ações das suas figuras dramáticas, Nunes afirma: 

 

Sem traço de intriga ou enredo, fundem lembranças e percepções 

momentâneas, ideias gerais abstratas e imagens. Analisando sentimentos e 

intenções, observando-se e observando os que a cercam, Joana continuava a 

viver o fio da infância lentamente desenrolado: a orfandade, o pai viúvo 

absorvido em seu trabalho de escritor, a tia que lhe desperta aversão, o mar 

diante do qual se extasia o futuro de um livro, o professor amado, a puberdade, 

a contemplação do próprio corpo, a emoção de estranheza ao olhar-se no 

espelho (NUNES, 1989, p. 20). 

 

Ao que parece, o drama da personagem Joana é a presença do conflito que ultrapassa a 

protagonista, que se apresenta interiormente cindida em oposição aos outros que convivem com 

ela. Joana vive um monólogo interior, uma ação contínua dentro de situações discursivas, uma 

espécie de quadros dramáticos, episódios, cenas que configuram o drama da personagem.  

Ainda para Nunes (1989, p. 14)2, em Uma aprendizagem ou livro dos prazeres (1969): 

“a escritora já procurou implementar uma dialogação, e um elo intersubjetivo entre as 

personagens”. Vale ressaltar que, além de Nunes, ancorou-se em outros teóricos que tratam do 

assunto em questão como forma de dar sustentação ao nosso discurso. 

Na obra O Lustre (1946), a autora apresenta um drama gestual, uma vez que Virgínia e 

seu irmão Daniel, ao presenciarem um sujeito afogado, já boiando no rio, silenciam. Esse evento 

cênico discursivo leva o personagem Daniel a dar ordem à Virgínia, e esta passa a ver as pessoas 

                                                             
2 Ver NUNES, Benedito. O drama da linguagem: uma leitura de Clarice Lispector. São Paulo: Ática, 1989. 

“Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres” começa com uma vírgula, que Nunes parece sugerir que se trata de 

uma continuação de um texto inacabado, que mesmo concordando a personagem Loreley, há uma alternância do 

discurso direto e indireto, uma vez que a voz do narrador se mistura à intimidade da personagem, aqui 

presenciamos a dialogação, devido à presença da alternância entre unidades monologais e dialogais, pois a 

narrativa evolui conforme a presença de variadas formas, ora como monólogo, ora como única palavra na página 

em branco, ora como diálogos seguidos de anotações diárias, ora como escrita dentro da escrita, ora como história 

dentro da história. 
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como um detalhe ou “uma parte do corpo, realçados, em isolamentos grotescos.” (NUNES, 

1984, p. 25).  

O que se vê nas narrativas da autora é que o drama romanesco3, especificamente em O 

Lustre, apresenta uma narrativa difusa, como também na obra Perto do Coração Selvagem, 

divergindo do que se percebe na obra de estreia de Clarice, pois na primeira parte desta, existe 

a relação de ações dramáticas autônomas, alternando as vivências do passado com as do 

presente. Segundo Nunes (1989) Ana, de Perto do Coração Selvagem, e Virgínia de O Lustre, 

buscam em momentos de amparo e de fracasso, o tempo perdido na infância, deparando-se, por 

conseguinte, com a descoberta da sua condição mortal, a segunda fulminada pela fatalidade. 

 

– Mas eu vi mesmo como o automóvel chegou nesse instante, mas nesse 

instante, e passou por cima dela. […] Com o lenço devagar e a testa dura e 

fria. […] um vago ímpeto de grito ou choro, alguma coisa mortal abrindo no 

seu peito uma violenta clareira violenta que talvez fosse um novo nascimento 

(LISPECTOR, 1999, pp. 270-271).  

 

É a vida interior de Virgínia, a protagonista, que tem sua história relatada desde a 

infância, aparecendo sob o signo do mal, tal como Joana, uma figura dramática do primeiro 

romance de Lispector. É uma obra em que a ação, personagens e diálogos estão assinalados 

pela angustiante interiorização das personagens. Observa-se também que a presença de 

sentimentos desumanos, desejos não aceitáveis, medos impensáveis, intimidades silenciadas, 

de ódios e amores entrelaçados, paciências, inocências, culpas, vaidades, euforias, melancolia, 

compaixões. Todos esses sentimentos revelam um drama existencial de proporção brechtiana, 

uma vez que exigem um distanciamento do olhar sobre o evento transformador sempre 

consciente. Além disso, também revelam uma proporção artudiana, uma vez que é físico, 

corporal, visceral. Como exemplo, pode-se citar ainda, um fragmento do conto “O Mineirinho”, 

de Lispector: “Na hora de matar um criminoso – nesse instante está sendo morto um inocente.” 

(LISPECTOR, 1999, p. 127). Nota-se, no trecho, uma certa dramaticidade, visto que a morte 

representa a fisicalidade, o corporal, o teatral. 

A ideia de teatro para Brecht difere da ideia dramática da poética aristotélica, pois sugere 

um tipo de performatividade, ou seja, a distanciação épica que se percebe no tipo de teatro que 

defende e preconiza – o teatro épico. Assim, vê-se que tanto o ator como o espectador são 

provocados pela linguagem da obra em nível de cognição crítica. Nesse processo de 

distanciação e de logos, a linguagem da obra é refeita, reinventada, reescrita, gerando confronto 

                                                             
3 É possível também falar de um drama contista, drama cronista, de um drama novelístico, de um drama poético, 

drama jornalístico, uma vez que a autora escreveu para esse tipo de veículo.  
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entre a obra e as próprias condições, possibilidades e limites da linguagem do ator e da 

linguagem do espectador. É importante destacar sobre os postulados brechtianos no que se 

refere ao teatro, pois: 

 

Brecht demarca o seu teatro, qualificado de épico, do teatro dramático (no 

sentido estreito do termo, de que Aristóteles formulou a teoria). Apresenta a 

sua dramaturgia como não aristotélica, exatamente da mesma maneira que 

Riemann introduziu uma geometria não euclidiana. Esta analogia deve 

mostrar claramente que não se trata de uma relação de concorrência entre as 

formas de teatro em questão. Enquanto Riemann suprimiu o postulado das 

paralelas, o que foi suprimido na dramaturgia brechtiana foi a catarse 

aristotélica, a purgação das paixões pela identificação com a sorte comovente 

do herói (BENJAMIN,1985, pp. 28-29). 

 

A partir do exposto, observa-se que a analogia realizada por Benjamin leva a perceber 

a importância da dramaturgia brechtiana na construção de um novo modelo estético, pois já não 

é possível contentar-se com a “ilusão” das coisas que é dada pela perspectiva clássica, já que é 

necessário abandonar o exercício do ilusionismo, bem como a aparência das coisas, ou seja, sua 

ilusão.  

O teatro para Brecht é um teatro “da cena de rua”, que se contrapõe ao teatro da ilusão, 

no entanto, o texto permanece. Todavia, ele é agora texto-linguagem, pois a nova dramaturgia 

que se ajusta a esse texto-linguagem leva o espectador e o ator a eliminar a paixão (a empatia 

psicológica, as emoções e a identificação), evitando com isso focar-se em ações e no seu 

desenvolvimento, além de buscar pela realização dos eventos, pois para Brecht, a função e 

significado da arte é ajudar os sujeitos a dominar a sua existência, o seu destino. 

O que se percebe é que o teatro de Brecht, quando confrontado com o de Artaud, está 

mais ligado a uma teoria social do que à metafísica, pois o seu teatro representaria o outro lado 

do drama moderno. Vale destacar que ambos – Brecht e Artaud – comungam do mesmo conflito 

teórico.  

Vale destacar que Artaud (1983) não foi o primeiro a se opor às disposições 

hegemônicas da representação dramática da realidade, nem a colocar em evidência as suas 

limitações, pois os simbolistas já haviam praticado anteriormente essa ideia de teatro. 

Artaud (1983) defende um paradigma estético de produtividade autônoma no qual o 

texto, a literatura e todos os outros meios escritos e fixos são marginalizados, sendo refletidos 

na estética do espaço, do tempo, bem como do corpo das neovanguardas dos anos de 1950 e 
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1960.4 As neovanguardas vão secundarizar o texto e toda a arte verbal, apreciando um teatro 

construído a partir de sensações, espontaneidade e improviso, aproximando-o à pintura, música, 

dança e instalação, e muito pouco – ou quase nada – à literatura. O agente da criação passa a 

ser privilegiadamente a dimensão material da cena que engloba o gesto, música, canto, dança, 

corpo, luz, performance e o espetáculo, tudo realizado numa composição nunca fixada 

previamente. 

Em O Lustre, de Lispector, percebe-se que Virgínia, no isolamento na granja onde vivia, 

passa ao isolamento na cidade grande. Não se adapta, procura voltar a sua vida anterior, mas 

não consegue, mesmo porque lá no interior já está tudo mudado, só o passado de antiga 

grandeza do casarão da família ainda lhe manda um apelo de nostalgia. Os poucos móveis que 

escaparam à falência, os muitos quartos vazios, a escadaria de tapete de veludo púrpura, a 

enorme sala de jantar, os cristais, os frisos, o lustre. Virgínia não encontra mais o que tinha 

vivido, a infância perdida, o passado morto. Há nesse romance duas mortes, a morte das 

vivências passadas e a morte da personagem quando atropelada. A voz da personagem se 

apresenta através do cenário-teatralidade. 

Assim sendo, parece ser uma criação angustiante e inquietante, visto que a escritora 

transmite ao leitor as preocupações emocionais da personagem G. H., mulher abastada, bem-

sucedida profissionalmente, mas com uma identidade esfacelada, talvez por isso, busca o 

conhecimento do seu interior, ou melhor, o conhecimento de si mesma, o autoconhecimento. A 

personagem é tomada pela aflição ao ver surgir uma barata saindo do guarda-roupa da 

empregada; nesse instante a protagonista é tomada por uma consciência de solidão. Mas, 

pretendendo retomar seus instintos primitivos, ela provou da massa branca da barata. “Depois 

eu fora imobilizada pela mensagem dura na parede.” (LISPECTOR, 1999, p. 48).  

A experiência de provar o gosto desse inseto pode simbolizar a purificação de G. H., 

mas também o refletir sobre o seu agir no mundo, o seu verdadeiro modo de estar no mundo. 

Esse fato ocasiona um certo desconforto em G. H. como personagem narradora, uma vez que 

ela passa a ter dificuldades de narrar, apresentando impotência de descrever os fatos: “estou 

procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas 

não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa 

desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu.” (LISPECTOR, 2009, p. 9). Vê-se 

                                                             
4 Passados trinta anos sobre Artaud, surge uma nova geração cujos nomes mais significativos são os de Grotovski, 

na Polónia, Peter Brook, em Inglaterra e Paris, Richard Schechner, nos Estados Unidos, e Julian Beck e Judith 

Malina, do Living Theatre, na Europa. Consultar FUCHS, E. Signaling through the Signs, in (1996) The 

DeathofCharacter. Indiana University Press: 69-91. 
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nesse exemplo que há uma certa procura, visto que G.H. busca dar a alguém o que viveu, 

procurando um sentido para sua experiência.  

Nunes (1989), ainda demonstra o desencadeamento da náusea na personagem-

narradora, G. H., cujo momento de compreensão do mundo e de si mesma, segundo o crítico, 

ocorre quando a protagonista entra no quarto da empregada que acaba de sair do emprego e vê 

uma barata saindo do armário. Esse inseto muda a compreensão da existência de G. H., porque, 

de acordo com o autor, condensam-se, pouco a pouco, em torno da barata, sentimentos 

contraditórios que vão crescendo. Na apreciação de Nunes, G. H. encontra na barata o seu 

duplo: a fisicalidade, gestualidade, paladar, gosto das coisas que não são comíveis, gesto 

profano purificador e corporal. 

 

Comum aversão das donas-de-casa por baratas, o simples nojo físico, o medo, 

e até o súbito interesse despertado pelo inseto caseiro, dão lugar a uma 

estranha coragem, misto de curiosidade e de impulso sádico-masoquista com 

que G. H., fechando a porta do guarda-roupa sobre o corpo tão animal, 

perpetra o ato decisivo (NUNES, 1989, p. 24).  

 

Ao comentar sobre a obra de Clarice, Nunes parece reconhecer o romance A Paixão 

Segundo G. H. como a narrativa em que mais se encontra o que denomina de “drama da 

linguagem”. Neste romance, G. H., uma escritora amadora, tenta transpor em palavras a um 

interlocutor imaginário a experiência do dia anterior, já distanciada, resultando em uma espécie 

de fracasso e G. H. entra na área do silêncio em seu relato. É nesse silêncio que G. H. se encontra 

duplicado, pois o ser duplicado representa também “a loucura em oposição à sanidade, ou o 

dualismo entre sentimento e razão, consciência, imanência e transcendência, e muitos outros”. 

(BRAVO, 1998, p. 45). Ou seja, a cisão, a dualidade, o outro remetem a um Eu que se apresenta 

como um não Eu, remetendo ao que denomina-se de androginia.  

Assim, o mito do ser duplicado é também retratado em sua origem na obra O Banquete, 

de Platão. “O homem desdobrado, a mulher desdobrada ou o andrógeno representavam a união 

primitiva, o estado de perfeição a que os homens põem fim quando ameaçam os deuses” 

(BRAVO, 1998, p. 262); ou seja, a princípio o homem era considerado uno e, sobretudo, 

perfeito, mas por transgredir os preceitos dos deuses, foi punido, sendo bipartido em masculino 

e feminino. 

Na religião, o andrógino caracteriza a divisão, uma vez que no princípio Deus criou o 

homem, Adão, para, posteriormente, criar Eva de um pedaço de Adão, ou seja, Eva é o feminino 

que nasceu da parte do masculino, de Adão. Para Bravo (1998, p. 262), “no Genesis, o homem 

começa sendo um Deus que corta o homem em dois; […] a ação resulta num enfraquecimento”. 
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A noção do desdobramento do sujeito, ou androgenia, apresenta-se relacionada à concepção 

divina. Assim sendo, o próprio Deus seria ternário, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus cria o 

homem para também o ser: pai, mãe e filho, formando a família que também é ternária. Mais 

que o mito da divisão, o mito do andrógino representa o mito da dispersão, variação e 

distanciamento. 

Vê-se esse distanciamento entre autor e personagem em G. H., pois quando fracassa, 

separando-se da linguagem comum pela realidade silenciosa que nenhuma palavra exprime, vê-

se a distância entre o criador e a criatura ficcional. G. H. vivencia um alto nível de caoticidade, 

pois mesmo tendo náusea quando vê a barata escorrendo aquela massa branca, experimenta-a. 

Em G. H., a paixão da linguagem parece apresentar o seu reverso na desconfiança da palavra, 

e o empenho ao verbo expressivo, que alimenta essa paixão, se transformará em uma silenciosa 

adesão às próprias coisas, ao gosto, à náusea, ao drama, ora corporal, ora físico, ora 

representativo. Quando G. H. vê a barata esmagada, o nojo se aprofunda a ponto de secar-lhe a 

boca e revirar-lhe o estômago pelo repúdio violento que se transforma em náusea no sublime e 

no grotesco. 

A Paixão Segundo G. H. apresenta, como mostra Nunes (1989), a náusea sartriana, 

quando este mostra uma protagonista fora dos padrões e repelida pelas próprias contestações 

que faz a respeito da existência e da sua falta de sentido, ou seja, a respeito da gratuidade da 

ilogicidade da existência, por si só desprovida de essência. Há uma crise da palavra, um “corpo 

sem órgãos”, o Teatro do Absurdo5, sendo entendidos como o antiteatro, tendo suas influências 

no expressionismo. Essas caracterizações são uma configuração de teatro moderno, que utiliza 

para a criação do enredo, das personagens e do diálogo, elementos considerados incoerentes, 

como o objetivo de reproduzir diretamente o delírio e a falta de soluções em que estão imersos 

os sujeitos na sociedade. Inspirava-se na burguesia ocidental, que, segundo os teóricos, 

distanciava-se cada vez mais do mundo real por causa de suas fantasias e ceticismo em relação 

às consequências desastrosas que causava ao resto da sociedade. Vê-se que, assim como o 

Dadaísmo, o gênero “Teatro do Absurdo” provocou a revolução na linguagem e na ideologia 

da sociedade, uma vez que subsidiava do idealismo burguês da época. 

                                                             
5 O “Teatro do Absurdo” foi um termo criado na segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, 

pelo crítico norte-americano Martin Esslin, ao colocar sob um mesmo conceito obras de dramaturgos 

completamente diferentes, mas que tratavam suas obras de forma inusitada da realidade. Ele procura explicar a 

crueldade no “sentido de apetite de vida, de rigor implacável, no sentido gnóstico de turbilhão de vida que devora 

as trevas”. A crueldade aqui, não é física, nem moral. Ela é, antes de tudo, vital, intimamente ligada ao próprio 

princípio da vida. 
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Em A Paixão Segundo G. H., vê-se também a saga de uma personagem perturbada que, 

beirando à loucura, bem como a nudez existencial a que ela se expõe sente “a náusea que a 

gente sente diante de uma coisa viva demais” (LISPECTOR, 2009, p. 23), a qual, de certa 

forma, beira à crueldade, pois G. H. mata a barata sem nenhum remorso. 

Para Gotlib (2009, p. 143), a cena, ou mesmo a encenação, é vista como sendo uma 

prática presente no cinema, na televisão, no teatro. Mesmo restringindo o espaço da encenação, 

para Gotlib, é na cena que se pode colocar a produção do encenador e diretor de teatro em ação, 

uma vez que se pode, a partir de um texto dramático, transformar por meio da cena uma 

representação teatral. A cena é, portanto, o campo que faz parte do teatro dedicado à 

representação de uma obra, de uma peça de teatro estruturada em dois momentos quais sejam: 

ato e cena. O ato é marcado pela mudança de ambiente, já a representação se dá através do 

movimento da cortina ou pela mudança de cenário. Assim, a cena é marcada pela entrada e 

saída das personagens, entretanto, se percebe que nas peças teatrais escritas se iniciam com a 

descrição dos movimentos e gestos das personagens envolvidos na cena. 

Vale destacar que em A legião Estrangeira, livro de contos, crônicas e reflexões de 

Lispector, “desagrega-se a sondagem introspectiva que absorve nos romances anteriores ao 

dinamismo da ação romanesca.” (NUNES, 1989, p. 14). A título de exemplo cita-se: “Se me 

perguntassem sobre Ofélia e seus pais, teriam respondido com o decoro da honestidade: mal os 

conheci”. O autor ainda acrescenta: “Diante do mesmo júri ao qual responderia: mal me 

conheço e para cada cara de jurado diria com o mesmo olhar de quem se hipnotizou para a 

obediência: mal vos conheço.” (LISPECTOR, 1999, p. 86). Percebe-se aqui uma introspecção 

quase fantasiosa, como cita Lispector: “A realidade me parece uma ilusão de ótica. […] Eu não 

vejo a verdade: eu a fantasio.” (KANAAN, 2003, p. 164). Vê-se aqui a estrutura mimética 

paralela à estrutura diegética. 

Em Uma Aprendizagem ou O livro dos Prazeres (1969), obra que precede Felicidade 

clandestina (1971), última coletânea de contos, Lispector retorna, após o deslocamento do 

ponto central da mimese conseguindo o diálogo das suas personagens, implicando na construção 

subjetiva entre suas figuras dramáticas no palco narrativo, que pode ser o próprio texto 

representando a ação no presente.  

Em A Hora da Estrela, publicado pouco antes de sua morte, em 1977, que tem como 

narrador Rodrigo S.M., há o retrato de uma jovem nordestina, Macabéa, que procura sobreviver 

às adversidades da cidade grande. A narrativa é marcada pela presença dos conflitos existenciais 

da protagonista, bem como do próprio Rodrigo S.M. Pode-se dizer que nessa narrativa há a 
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mimese de várias mulheres que temem o novo, ao sair do espaço “seguro”, do lar e que temem 

a si. 

Logo na dedicatória, a autora deixa explícito que se converterá em um ser fictício, 

Rodrigo S.M., como se fosse outro ser, ou melhor, outra personalidade, o que não compromete 

a consciência de sua individualidade. Sugestivamente, Clarice escolheu um narrador homem 

para poder ser mais agressivo e menos sentimental, visto que para ela a mulher pode “lacrimejar 

piegas”, o que pode ser também uma ironia da autora em relação à condição da mulher na 

sociedade, vista normalmente como um ser delicado e piegas. 

Diante disso, por meio do recurso digressivo, a autora busca dialogar com o leitor, 

despertando nesse um papel mais ativo, que é o de compartilhar a culpa que ele/ela sente e a 

responsabilidade que tem para com a injustiça social e a alienação simbolizada pela personagem 

Macabéa. “Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim que sou meu desconhecido. […] 

quem já se perguntou: sou um monstro ou isto é se uma pessoa?.” (LISPECTOR, 1998, p. 15).  

Em A Hora da Estrela encontra-se um questionamento infindável a respeito da condição 

humana, isso é patente durante toda a narrativa, na qual se estabelecem histórias ou eixos 

distintos que se complementam: na vida de Macabéa, imigrante nordestina que vive desajustada 

no Rio de Janeiro, a história é contada por um narrador, identificado como Rodrigo S.M., sem 

ter propriamente um rosto definido, mas que intervém metodicamente no enredo, bem como na 

história, no próprio ato de escrever. “O destino havia escolhido para ela um beco no escuro e 

uma sarjeta. Ela sofria? Acho que sim.” (LISPECTOR, 1998, p. 81).  

Nessa estratégia instigante, Clarice Lispector relaciona três momentos reflexivos no que 

se refere à existência e à arte: o primeiro é filosófico, com o qual focaliza os limites do 

conhecimento do mundo, por meio da palavra; o segundo é social, com o qual investiga os 

impasses e os confrontos gerados pela incomunicabilidade entre os seres humanos; e, por fim, 

o terceiro é estético, com o qual investiga o ato da criação e sua importância na vida das pessoas.  

O narrador, Rodrigo S. M. é uma figura apresentada como interessante, pois, assim 

como a personagem Macabéa, também está em busca de si, à procura de uma identidade, ao 

mesmo tempo em que se identifica com a realidade circundante, sente-se descentrado ao 

interagir consigo mesmo, oscilando entre identificação e afastamento. Isso leva a entender que 

não foi fácil para Rodrigo. S.M. matar Macabéa. Há, portanto, toda uma digressão e 

metalinguagem no percurso dessa narrativa.  

Para Brecht (2001, p. 42): “Só uma pequena parte do que é dito pode ser comprovada”. 

A obra é digressiva por não seguir uma narrativa linear; é metalinguística por apresentar uma 

contínua reflexão sobre sua própria estrutura. Fazendo um paralelo do que se presencia na 
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narrativa em questão, assim como nas teorias brechtianas, vê-se que o destino da protagonista 

nordestina transita entre os aspectos físicos, sociais, psicológicos, e até mesmo o ético, uma vez 

que o destino da personagem reflete o destino de muitos “eus”.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tudo isso, procurou-se mostrar alguns fragmentos nas narrativas, com o intuito de 

enfatizar a teatralidade em que se constroem as personagens no palco narrativo de Clarice 

Lispector, que podem ser compreendidas para além do conceito de drama ou à luz de categorias 

comuns à filosofia da existência, tão bem trabalhada em O Drama da Linguagem: uma leitura 

de Clarice Lispector (1989) de Nunes. 

A partir de um olhar filosófico, vê-se que os dramas das personagens das obras em 

estudo parecem espelhar os dramas humanos. Nunes (1989) assegura que a ficção lispectoriana 

insere-se no contexto da filosofia existencialista, contexto esse formado pelas “doutrinas” que, 

muito embora difiram nas suas conclusões, “partem da mesma intuição do caráter pré-reflexivo, 

individual e dramático da existência humana”, abordando problemas como “a angústia, o nada, 

o fracasso, a linguagem, a comunicação das consciências”, alguns dos quais “ignorados” ou 

subestimados “pela filosofia tradicional”. 

Nunes (1989) afirma que sua escrita apresenta um “drama da linguagem,” pois se 

percebe que o próprio ato de escrever é vivido e, sobretudo, revelado de maneira dramática em 

um estado de consciência exaltada, acentuada, que apresenta uma singular e 

solitária experiência simbólica. “Ao colocar a própria linguagem em questão, o texto clariceano 

empreende um percurso de (des) construção dos próprios elementos que constituem – sobretudo 

sujeito, escrita e história – por meio do processo de (dis) simulação, de encenação, ou seja, da 

tensão entre o dizer e o fazer.” (REGUERA, 2006, p. 26). 

Vê-se que para Regueira os textos clariceanos apresentam a encenação das figuras 

dramáticas, visto que estão presentes a ação, o diálogo e embora este muitas vezes aconteça de 

maneira monológica, há o gesto corporal, teatral, físico, dentre outros. Portanto, existe nas 

narrativas de Clarice Lispector um processo representativo que pode ser percebido entre o dizer 

e o fazer das personagens. É no desdobramento dos elementos da linguagem lispectoriana que, 

segundo o autor supracitado, percebe-se um percurso que envolve sujeito, escrita e história, 

uma (des)construção que se dá por intermédio da (diz)simulação. 

Logo, na literatura de Lispector o que se pode denominar de o drama da linguagem, é o 

fato de que a escritora encara a escrita como sendo a força que lhe torna viva. Talvez por esse 
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motivo percebe-se nos seus escritos a presença do inovador/surpresa para além do drama, pois 

sua narrativa transita entre o contar e o mostrar. Em uma entrevista com a escritora ela diz: “Eu 

acho que, quando não escrevo, eu estou morta.” (LISPECTOR, 1977). Essa especificidade de 

escrever também requer uma maior concentração na leitura da referida autora, daí o leitor 

precisa atentar não só para o explícito no texto, ou seja, o que a narradora/Clarice expõe, mas, 

sobretudo, para o implícito, o que está sendo utilizado pela linguagem na narrativa, pois sabe-

se que Lispector utiliza-se da linguagem como meio que possibilita o conflito entre o dito e o 

não dito, visto que suas figuras dramáticas encontram-se teatralizando, mesmo que sob o 

processo epifânico. Isso posto, por se observar como apresenta Reguera (2006): “a tensão entre 

o dizer e o fazer”, é como se em Lispector as suas personagens vivessem em um drama 

fronteiriço quando não há demarcação entre quem fala/quem lê, quem ouve/quem escreve, ou 

mesmo entre criador e criatura. Por isso, a tensão entre quem diz e quem faz. 
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RESUMO 

 
O drama, gênero literário que faz parte da concretização das artes do espetáculo, provoca, desde as suas 

origens, limites disciplinares. Assim, por sua condição fronteiriça, de texto fruto que norteia a cena, o 

drama se constitui como objeto transdisciplinar, ainda quando focalizado sob a ótica literária. 

Caminhado por esse raciocínio, pode-se dizer que a literatura de Clarice Lispector se apresenta como 

uma ficção que dá margem à representação simbólica, destacando indícios do drama, pois as 

personagens se encontram quase sempre dramatizando os fatos, por mais simples que pareçam. Em 

Clarice Lispector, a intimidade e a subjetividade das suas personagens que são geradores do drama. Para 

respaldo teórico citamos como exemplar para esta discussão: as reflexões de Sarrazac (2012), para 

compreender o drama moderno e contemporâneo, Szondi (2011), que retrata sobre a crise do drama, 

Artaud (1983) para entender a diferença de posicionamentos do que seja o teatro, ou melhor, a 

modernização deste, Nunes (1989), que discute sobre o drama da linguagem em Clarice Lispector, 

Stanislavski (1999), que pontua sobre a construção do personagem, entre outros. Nas obras clariceanas, 

vê-se a dramaticidade na própria linguagem, pois embora suas narrativas não apresentem um público 

direto para assistir ao teatro das suas figuras dramáticas, a dramaticidade se dá por meio dos seus 

discursos, daí o leitor é convocado a imergir no drama, através do mimético e do diegético.  

 

Palavras- chave: Drama. Mimético. Diegético. Intimidade. Subjetividade. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Entende-se ser interessante iniciar-se a discussão de “drama” discorrendo sobre o que 

está posto em alguns dicionários, por perceber-se que há uma gama de significados. Nos 

dicionários Houaiss e Aurélio, “drama” significa: “forma narrativa em que se figura ou imita a 

ação direta dos indivíduos”, “texto em verso ou prosa, escrito para ser encenado”, ou 

“encenação do texto”, podendo também significar, “qualquer narrativa no âmbito da prosa 

literária em que haja conflito ou atrito” (HOUAISS, 2001), seja em conto, novela, romance ou 

em toda a literatura e arte dramática. 

Assim sendo, compreende-se que na busca pela originalidade da expressão, a reflexão 

sobre a relação entre a escrita e a fala encenada passou a ser um dos eixos contemplados por 

encenadores e atores, pois a dramaturgia escrita passou a apresentar-se mais flexível, uma vez 
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que se leva em consideração inúmeras possibilidades de leitura e de encenações, suprindo, com 

isso, o contínuo interesse pela arte dos palcos. A busca permanece nos dias atuais, visto que 

diversos caminhos para os usos da palavra continuam sendo explorados, especificamente no 

que tange a relação entre o texto e a cena. Sendo, o “espaço” caracterizado como uma “categoria 

genérica abstrata” diferencia-se o “espaço cênico”, “organizado simbolicamente”, do “espaço 

do jogo”, – do ponto de vista do ator – e do “espaço dramático” – do posicionamento do 

espectador, o espaço “no qual se acredita”, ligado à “ficção fundamental”. Nota-se, então, que 

as expressões “espaço dramático” e “espaço teatral” são intercambiáveis nesse contexto. 

Expressando ação em grego, “drama” apresenta analogia com teatro, diferenciando-se 

da epopeia narrativa, que representa imitação (mimesis) de ações. Para os gregos, o drama 

nasceu articulado com a literatura e com o teatro (espetáculo), assim, a natureza, o sentido e a 

função desta articulação variam com o passar dos tempos, principalmente, com as práticas 

artísticas e estéticas. No campo literário, o “drama” está presente entre os diferentes modos de 

expressão artística e gêneros, mas é na esfera teatral que se entende ser a especificidade deste, 

e do grau de intercepção que pode (ou não) operar na literatura e em outras áreas, como na 

arquitetura teatral e nos códigos de representação cênica dominantes. 

Nessa perspectiva, utilizou-se dos postulados de Platão e Aristóteles em relação aos 

termos básicos que serão retomados pela tradição histórica em torno da dramaturgia e do teatro: 

a mimese e a diegese,1 que são postos em tensão no teatro contemporâneo. É necessário recorrer 

à tradição platônica quando se pretende discernir mimese e diegese, conceitos-chave para se 

compreender os tipos de discurso. 

Sarrazac (2012) para compreender o drama moderno e contemporâneo, parte da noção 

de rapsódia, pois na introdução do Léxico do drama moderno e contemporâneo procura 

expandir a reflexão szondiana acerca da crise do drama, dando continuidade à premissa de que 

o homem do século XX é um sujeito que vive sob o signo da separação – separado dos outros, 

do corpo social e de si. A teoria de Szondi mostra que essa separação se traduz, no teatro, na 

separação do sujeito e do objeto: “essa síntese dialética do objetivo (o épico) e o subjetivo (o 

sujeito) que operava o estilo dramático – interioridade exteriorizada, exterioridade interiorizada 

– não é mais possível.” (SARRAZAC, 2012, p. 23). Além disso, Sarrazac enfatiza o fato de que 

o sujeito do século XX não está apenas separado, mas também fragmentado, isolado, e que o 

                                                             
1 Assim apresentamos a definição das teorias miméticas e diegéticas conforme Bordwuel. Teorias diegéticas 

concebem narração como consistindo tanto literária quanto analogicamente numa atividade verbal: um contar. 

Esse contar pode ser oral ou escrito …Teorias miméticas concebem narração como a apresentação de um 

espetáculo, um mostrar (BORDWELL, 1985, p. 33).  
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drama moderno e contemporâneo abre espaço para outras formas dramatúrgicas além da épica. 

Assim, “nem transcendente aos gêneros, nem gênero em si mesmo, o drama moderno representa 

uma das formas mais livres e mais concretas da escrita moderna.” (SARRAZAC, 2002, p. 27). 

Para Sarrazac, portanto, a narrativa está dentro do drama. 

O dramático e o épico possibilitam o favorecimento do mimético e do diegético 

concomitantemente. Por isso, de modo geral, na construção textual estão relacionados 

reciprocamente em cada obra a mimese e a diegese, constituindo-se em maneiras específicas de 

representação artística do mundo. A diferença entre mimese e diegese não orienta 

exclusivamente a teorização dos gêneros literários, mas também as duas vertentes teóricas 

indispensáveis para o estudo da narrativa: a Teoria mimética e a Teoria diegética da narração.  

 

2 ENTRE O MIMÉTICO E O DIAGÉTICO 

 

Elucidado, uma das principais diferenças entre a teoria dos gêneros de Platão e de 

Aristóteles diz respeito à maneira de se narrar uma história. Platão considerava que as maneiras 

de dizer podiam variar entre mimese (imitação) propriamente dita, e diegese, uma simples 

narrativa. Já Aristóteles, acreditava que a diegese era uma das formas da mimese, levando a 

entender que a narração é imitação. Apesar de Aristóteles ser considerado o fundador da 

tradição mimética na representação narrativa, é a Platão que se agrega o entendimento da 

narração como sendo uma atividade essencialmente linguística. 

Diante do discutido, vê-se que para Platão existem duas maneiras de contar uma história: 

a primeira é denominada como simples narração, na qual o próprio poeta está falando e não 

supõe, como nas epopeias, que quem fala é o outro. Na imitação o poeta assume a voz de outras 

pessoas, como nas tragédias, por exemplo. O primeiro tipo de narração, de acordo com Platão, 

é chamado de diegese, o poeta quem fala; o segundo tipo é conhecido por mimese, o poeta 

assume a voz de outras pessoas. Por isso, é que se consideram as narrativas lispectorianas como 

exemplares por estar presente nelas o discurso diegético colado ao mimético. Há, assim, uma 

dialética do eu e do outro, de si para o outro, criando uma situação dialógica/dramática mesmo 

sem diálogos. No romance A Hora da Estrela isso fica evidente no trecho em que a personagem 

Macabéa morre e Rodrigo S. M, o narrador, apresenta como aconteceu esse fato:  

 

Silêncio. 

Se um dia Deus vier a terra haverá silêncio grande. 

O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. 



 

 

P
ág

in
a1

3
4

6
 

O final foi bastante grandiloquente para vossa necessidade? Morrendo ela 

virou ar. Ar enérgico? Não sei. 

Morreu em um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do 

carro correndo em alta velocidade toca mais e depois toca de novo. Etc. etc. 

etc. No fundo ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada.  

Eu vos pergunto: 

– Qual é o peso da luz? 

E agora – agora só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só 

agora me lembrei que a gente morre. Mas – eu também?! 

Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos. 

Sim. (LISPECTOR, 1998, p. 87). 

 

Nesse trecho, predomina a diegese, visto que há uma descrição, pelo narrador, do 

momento da morte da protagonista, sem que ela fale. Rodrigo S. M. apresenta a sentença de 

morte de Macabéa. Vê-se que há uma sentença dúbia do final da personagem, pois com a 

protagonista morta, a história chega ao seu final: “Macabéa se matou.” (LISPECTOR, 1998, p. 

103). Sua morte pode ser vista de outra forma: termina o livro, resta-lhe “acender um cigarro e 

ir para casa.” (LISPECTOR, 1998, p. 104). O monólogo do narrador acaba com a morte da 

protagonista. Ele parece sentir-se livre de um peso que não era seu, mas de uma pobre moça 

que procurou adiar ao máximo a sua morte.  

Ao término dessa narrativa, o que se percebe é a tensão entre a palavra e o gesto, este 

que vai para além do drama. Sergio Antônio Silva (2005, p. 78), em seu livro A Hora da Estrela 

de Clarice afirma que: “A tarefa do escritor é dar ao mundo das palavras a presença da coisa, o 

ritmo, o suor, a respiração dos seres”. Em A Hora da Estrela, após a morte da protagonista, o 

escritor é dispensado, pois o que resta são as palavras de maneira dramática, uma vez que, pode-

se considerar dois tipos de morte de Macabéa: a física, por apresentar o gesto da morte, o sujeito 

paralisado, e a morte social, em que a personagem em seu monólogo reflete e refrata a sua vida, 

como muitas Macabeás que existem no meio social. 

Vale destacar ainda o que prega Aristóteles a respeito da caracterização do “drama”. Ele 

o concebe como sendo um gênero que concretiza a imitação da realidade por meio de 

personagens em ação, e não pela forma narrativa, aproximando-se ao teatro. Dessa forma, 

mesmo considerando que na ação dramática o ponto de partida seja um texto, sua relação com 

o público não se dá através do escrito, mas sim, por meio da mediação de atores que 

transformam a composição escrita em ação dialogada. 

Nesse sentido, percebe-se que a arte do escritor dramático – conhecido também como 

dramaturgo – só adquire vivacidade quando personificada em uma encenação. Assim, os atores 

tomam o texto-composto fundamentalmente como sendo um diálogo. Nas obras clariceanas, 

vê-se a dramaticidade na própria linguagem e no estilo da autora, pois embora suas narrativas 
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não apresentem um público direto para assistir ao teatro das suas figuras dramáticas, a 

dramaticidade se dá por meio do monólogo, convidado o leitor a imergir no drama, porque a 

diegese é uma presença constante em seu estilo de escrita. A título de exemplo, tem-se no conto 

“O Jantar”, de Laços de Família (1998), o espetáculo de um senhor de idade comendo. Esse ato 

desperta a ira da figura dramática que discorre a cena: 

 

Ele entrou tarde no restaurante. Certamente ocupara-se até agora em grandes 

negócios. Poderia ter uns sessenta anos, era alto, corpulento, de cabelos 

brancos, sobrancelhas espessas e mãos potentes. […]. Perdi de vista e 

enquanto comia observei de novo a mulher magra de chapéu. Ela ria com a 

boca cheia e rebrilhava os olhos escuros. […]. Quando fitei de novo, ele estava 

em plena glória do jantar, mastigando de boca aberta, passando a língua pelos 

dentes, com o olhar fixo na luz do teto. […]. E exatamente como se não 

suportasse mais- o quê?-pega rápido no guardanapo e comprime as órbitas dos 

olhos com as mãos cabeludas. […]. Tira afinal o guardanapo da vista e olha 

entorpecido de muito de muito longe. […] Diz o garçom que passa: - Não é 

este o vinho que mandei trazer. A voz que esperava dele: voz réplicas 

possíveis pela qual eu via que jamais se poderia fazer alguma coisa por ele. 

Senão obedecê-lo. O garçom se afastou cortês com a garrafa na mão. Mas eis 

que o velho se imobiliza de novo como se o peito contraído e barrado. Sua 

violência potência sacode-se presa. Ele espera. Até que a fome parece assalta-

lo e ele recomeça a mastigar com apetite, de sobrancelhas franzidas 

(LISPECTOR, 1998, pp. 76-77).  

 

Esse fragmento evidencia o drama da linguagem nas narrativas da autora por meio dos 

gestos das figuras dramáticas. Observa-se uma variedade de sentimentos como cólera, ira, raiva, 

ódio, que subitamente dominam as personagens. Esses sentimentos são notáveis no trecho 

acima em que o (a) narrador (a) descreve o comportamento do senhor com impulso de agressão 

e destruição.  

Balme (2008, p. 67), referindo-se a Platão, afirma que o filósofo: “[…] usa o conceito 

de mimesis para atacar as artes, acima de tudo, as artes performáticas, acusando-as de 

inverossímeis e de distorções da realidade”. Na obra A República, Canto X, Platão apresenta o 

conceito de mimesis como recurso estilístico. Se considerado um recurso estilístico, nossa 

pesquisa tem como um dos objetivos mostrar como Clarice Lispector faz uso dele. Diz a autora: 

“meus livros, infelizmente para mim, não são superlotados de fatos e sim da repercussão dos 

fatos nos indivíduos.” (ROSENBAUM, 2002, p. 10). Segundo Rosenbaum, Clarice tem um 

estilo próprio de narrar, até mesmo porque se presencia em suas escrituras narrativas que não 

seguem o modelo tradicional de escrever histórias, com começo, meio e fim. Para Platão (1997, 

pp. 322-323): “[…] o autor de tragédia, se é um imitador, estará por natureza afastado três graus 
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do rei e da verdade, assim como todos os outros imitadores.” Vê-se que a imitação é defendida 

por Platão como parte da narrativa, especificamente da tragédia.  

Vale destacar ainda que segundo Balme (2008): a mimese para Platão é especialmente 

um problema ontológico e também epistemológico e, só posteriormente, se transforma em um 

problema estético, uma vez que Platão duvida que a mimese represente um perigo epidêmico. 

Enquanto na República e em outros textos o conceito é definido negativamente, Platão usa-o 

de forma positiva em outros diálogos, fazendo da mimese um ativo e móvel paradoxo, que 

oferece várias conotações, sendo inclusive associada a um narcótico/remédio (pharmakon),2 

terminologia que amplia o caráter flutuante do conceito, pois seu significado inclui seu oposto, 

podendo curar ou envenenar. A mimese é rejeitada quando propositadamente engana, imita o 

supérfluo ou detém-se em um elevado estilo trágico, mas também é considerada um mecanismo 

fundamental, ou melhor, um pilar do conhecimento e da construção da sociedade ideal.  

É interessante observar que na obra de Platão a dimensão negativa da mimese apresenta-

se constantemente ligada à mimese poética, especificamente à epopeia e à tragédia, enquanto o 

caráter positivo emana do substrato epistemológico e filosófico da palavra. É como se, ao ser 

imitada, a poesia perdesse a sua originalidade. Isso porque para Platão o ideal é o que está no 

plano da imaginação, aquilo que os nossos olhos não alcançam.  

No entanto, em Clarice, a atividade mimética ocorre por outro caminho: mesmo as 

figuras dramáticas indo para o mundo retornam à sua identidade anterior. Esse mundo exterior 

permite às personagens saírem de si, ou melhor, do seu eu para, a partir do eu/outro, retornarem 

ao mesmo lugar, só que agora transformadas. A mimese em Clarice aproxima-se do valor 

positivo dado a ela por Aristóteles. Ou melhor, as personagens de Clarice quando retornam ao 

seu eu anterior não são mais as mesmas. 

No conto “Amor”, do livro Laços de família (1998), de Clarice Lispector, observa-se 

por meio dos gestos de Ana o desabrochar do medo, do ódio, isso por enxergar um cego 

mascando chicletes, apresentando um gesto físico que possibilitou refletir sobre o seu eu. A 

personagem, apesar de enxergar literalmente, não tinha a coragem e a liberdade do cego, que 

sorria para vida e para o mundo. “A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente 

parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego”. Ana chegou em casa meio 

assustada com o que viu, tanto que seu esposo percebeu a tensão de sua mulher e procurou 

ajudá-la: “Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mulher, levando-a 

                                                             
2 “O termo grego pharmakon origina-se da palavra pharmáco, daí a palavra pharmácia, possuindo três sentidos: 

remédio, veneno e cosmético. Para esse filósofo, a linguagem poderia ser um remédio para o conhecimento.” 

(DERRIDA, 2005, p. 73).  
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sem olhar para trás, afastando-a do perigo do viver.” (LISPECTOR, 1998, p. 27-29). Verifica-

se que o lugar seguro para Ana era o seu lar. O mundo lá fora lhe metia medo. 

Seguindo essa linha de pensamento, vê-se que Platão, ao questionar a relevância do 

poeta para o modelo da pólis apresentado por ele, avalia as histórias e os estilos, os “temas” e 

as “formas” que os poetas utilizam nas suas criações artísticas. No que tange aos textos 

literários, Platão afirma que grande parte deles compõe a categoria dos gêneros, estes textos são 

vistos por ele como narrativas de episódios passados, distinguindo presentes e futuros na 

hierarquia global da diegese.  

A partir disso, Platão procura mostrar três modalidades da diegese: a simples narrativa, 

caracterizada pelo fato de ser “o próprio poeta que fala, e ele não tenta fazer crer que aquelas 

palavras fossem ditas por outras pessoas”; a imitação, ou mimese, que se identifica quando o 

poeta “faz um discurso como se tratasse de outra pessoa” (PLATÃO, 1997, p. 82), procurando 

a melhor forma que possibilite uma maior aproximação do seu modo de narrar ao da pessoa que 

fala “quando se retiram as palavras do poeta por meio das falas, e permanece apenas o diálogo” 

(PLATÃO, 1997, p. 84-85); e, por fim, dialoga a respeito da modalidade mista, que se 

caracteriza por apresentar através da interação da simples narrativa e da mimese, subsidiando 

uma combinação entre narração e imitação.  

Em Clarice, vê-se a presença da diegese incompleta, pois no momento em que ela 

apresenta aversão ao “refinamento” da literatura, não se percebe preocupação com o que diziam 

alguns críticos sobre as suas obras, como A Via Crucis do Corpo (1998), por exemplo, 

considerada por alguns críticos como narrativas inacabadas, fragmentadas e apenas trechos de 

escrita.  

Assim, nas escritas da autora, um traço característico presente é trazer para seus 

personagens figuras comuns como a doméstica, a cozinheira, e um sujeito criminoso no conto 

“O Mineirinho”, que faz parte do livro Para não esquecer: “a cozinheira se fechou um pouco, 

vendo-me como a justiça que se vinga. […] quem não sabe que Mineirinho era criminoso?” 

(LISPECTOR, 1998, p. 124). A partir disso, pode-se dizer que sua produção está perpassada 

pela questão social e pela fabulação – drama – dos menos favorecidos. 

Vale destacar que Szondi (2011) concebe o drama como uma arte da era burguesa, 

quando estão presentes os diálogos intersubjetivos entre os sujeitos e sua relação com a 

sociedade em que estão inseridos. Entende-se, dessa forma, que no drama o diálogo se mostra 

como ato que instaura o dinamismo da peça, desencadeando no seu interior conflitos e situações 

das figuras dramáticas.  
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Ainda conforme Szondi: “O homem só entrava no drama como ser que existe com os 

outros. O lugar em que ele ganhava realidade dramática era assim, o ato de decidir-se”. 

(SZONDI, 2011, pp. 23-24). Ou seja, é na performance interativa que o sujeito depende do 

outro para completar-se, mesmo que essa complementação se dê por meio da arte cênica. Parece 

que Szondi define o processo de uma dramaticidade em relação ao outro o problema-chave na 

literatura clariceana, o outro, ou melhor, a personificação do eu frente ao outro.  

Assim como a diegese em Clarice Lispector está para a narração de si, a mimese está 

para o outro a quem esse mesmo eu se dirige, com o qual se confunde e se modifica dentro da 

experiência dramática do ser. Isso pode ser visto no conto “A Bela e a Fera ou A Ferida Grande 

Demais:”  

 

Bem, então saiu do salão de beleza pelo elevador do Copacabana Palace Hotel. 

O chofer não estava lá. Olhou o relógio: eram quatro horas da tarde. E de 

repente lembrou-se: tinha dito a seu José para vir buscá-la às cinco, não 

calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. Que devia 

fazer? Tomar um táxi? Mas tinha consigo uma nota de quinhentos cruzeiros e 

o homem do táxi não teria troco. Trouxera dinheiro porque o marido lhe 

dissera que nunca se deve andar sem nenhum dinheiro. Ocorreu-lhe voltar ao 

salão de beleza e pedir dinheiro. Mas – mas era uma tarde de maio e o ar fresco 

era uma flor aberta com o seu perfume. Assim, achou que era maravilhoso e 

inusitado ficar de pé na rua. – ao vento que mexia com os seus cabelos. Não 

se lembrava quando fora a última vez que estava sozinha consigo mesma. 

Talvez nunca. Sempre era ela – com outros, e nesses outros ela se refletia e os 

outros refletiam-se nela (LISPECTOR, 1998, p. 95).  

 

A presença da diegese contaminada pela mimese nesse fragmento é patente, pois vê-se 

nesse exemplo um drama, uma cena, um constructo, mediado pelo diálogo monológico da 

personagem e sua ação como atores no palco. A imagem nessa cena é sustentada pela 

imaginação do leitor. No conjunto das ações presentes no trecho acima, percebe-se o discurso 

didascálico interferindo no plano narrativo. Este significando indicações cênicas que mostram 

como determinada ação, cena, espaço ou fala devem ser feitos em uma peça de teatro. Cita-se 

mais um trecho como exemplar de A Hora da Estrela: “ela não entendeu, mas pensou que o 

médico esperava que ela sorrisse. Então sorriu.” (LISPECTOR, 1998, p. 67). 

Ainda no que se refere ao drama, Szondi mostra que o drama não é uma dialética fechada 

em si mesma, mas ao contrário, livre e pronta para se determinar continuamente a cada 

momento. Compreende que talvez essa dialética livre é favorecida graças a traços essenciais 

que constituem a natureza do drama. Assim, um de seus elementos é o de ser absoluto, não 

comporta nada exterior que não lhe é natural. “O drama não conhece nada fora si.” (SZONDI, 

2011, p. 25). Ou seja, o drama para esse autor parece não anunciar o antes posto, não conta ou 
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pronuncia sua situação, nele as palavras são ações de decisão, não são elegidas por vontade do 

autor ou acolhidas em seu benefício. O drama não se constrói enquanto obra. Ele também não 

estabelece relação ou uma inter-relação com o público, mas deve permanecer estático, sendo 

apenas um observador do desenvolvimento das ações sem interferência, só podendo o 

espectador entregar-se totalmente ao jogo dramático imageticamente.  

A partir desse entendimento é que surge a caracterização do drama como absoluto, por 

ser sua representação norteada exclusivamente por ações interiores a sua dramaturgia: “O 

drama, definido como um ‘acontecimento inter-humano’ em presença, é absoluto na medida 

em que exclui todo elemento exterior à troca interpessoal exprimida pelo diálogo.” (SZONDI, 

2012, p. 73). Em Clarice, pode-se exemplificar esse tipo de drama caracterizado por Szondi, 

como no conto “Felicidade Clandestina”, quando a narradora/personagem afirma: “Como essa 

menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de 

cabelos livres.” (LISPECTOR, 1998, p. 9). A personagem apresenta um fato vivido, mas não 

recorre à troca interpessoal, mas sim intrapessoal. É no diálogo que se renova continuamente 

até ser destruído, é no diálogo que se concebe o drama. E, em Clarice Lispector, é a intimidade 

e a subjetividade das suas personagens que são geradores do drama. Isso é presente no trecho 

do conto “Felicidade Clandestina”, quando se percebe o drama da menina que gostava de ler e 

queria ler o livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, o qual a filha do dono da livraria 

possuía:  

 

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, 

comendo-o, dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse que 

eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia 

seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado 

como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus 

olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse 

no dia seguinte para buscá-lo. […] e assim continuou. Quanto tempo? Não sei. 

Ela sabia que era tempo indeterminado, enquanto o fel não escorrendo todo 

de seu corpo grosso. […]. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua 

casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. […] 

Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca 

saiu daqui de casa e você nem quis ler! […]. Você vai emprestar o livro agora 

mesmo. E para mim: “E você fica com o livro por quanto tempo quiser”. 

Entendem? Valia mais do que me dar o livro: pelo tempo que eu quissesse1 é 

tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. […]. 

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem 

tocá-lo, em êxtase puríssimo (LISPECTOR, 1998, pp.11-12). 

 

Nesse conto, o drama das personagens é bastante evidente: a menina que gostava de ler, 

a menina filha do dono da livraria e sua mãe, todas estão em plena teatralidade, mesmo que essa 
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teatralidade se dê através do silêncio da mãe da “menina gorda”, abastada, pois presencia-se 

um drama interior, característica da dinamicidade do drama moderno3.  

A partir disso, as rupturas dessa equação passam a ser apreendidas como responsáveis 

pela “crise” pela qual se encontrava a forma dramática tradicional, que era fundamentada quase 

sempre no diálogo intersubjetivo, entre duas pessoas. Em outras palavras, o drama passa a ser 

concebido também em uma forma subjetiva e monológica. Em Clarice, pode-se exemplificar 

isso no conto “O Grande Passeio”, pois o narrador é quem fala em toda história, não dá espaço 

para as personagens falarem: “Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia 

compreender que estava só no mundo. […] Sua vida. Essa forma do drama é caracterizada por 

um mundo fechado, emoldurado e completo em si mesmo.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do discutido, o que se percebe aqui é que o elemento intersubjetivo é suprido 

pelo intrasubjetivo. Em Clarice, no conto “O Grande passeio”, a intersubjetividade é substituída 

pela intrasubjetividade, pois quando Mocinha começa a perceber o que estava acontecendo, 

observa-se o início do processo de introspecção psicológica: “pois então a cabeça de Mocinha 

começou a trabalhar. O marido apareceu-lhe de paletó – achei, achei! […]. As lembranças quase 

lhes arrancavam uma exclamação.” (LISPECTOR, 1998, p. 33). Esse exemplo contraria o 

conceito tradicional de drama, que até então apresentava como essência de sua estrutura interna 

a reprodução das relações intersubjetivas por meio do suporte do diálogo.   

Assim, vê-se a importância de discutir o drama, atentando para as suas características 

relacionadas ao tempo, pois o drama pode estar ora para a ação presente, ora para a mimese, ora 

para a diegese, ora para a representação que pode ser corporal, teatral, gestual, física, dentre 

outras características. Por tudo isso, refletir sobre o drama, especificamente em narrativas 

lispectorianas contribui significativamente para sistematizar o nosso objeto de estudo. 

Em narrativas de Lispector, esse fluir entre o eu e o outro acontece constantemente, 

como em “Ele me bebeu”, no qual o diálogo entre Aurélia Camargo e Affonso fluía: “enquanto 

isso, Serjoca ficou a princípio emudecido até perceber que tinha fisgado o homem que desejava: 

– E se fôssemos jantar na minha casa? – Estou esfaimada. E Serjoca mudo. […] Ninguém quis 

sobremesa, queriam apenas café. E foram para sala. Aí Serjoca se animou. E começou a falar 

que não acabava mais.” (LISPECTOR, 1998, p. 43). À medida que Aurélia percebe que Serjoca 

                                                             
3 Para Szondi (2011), o drama moderno apresenta como característica da ação dramática a personalidade individual 

do ser humano como centro e força actancial da ação expressa essencialmente através dos diálogos. 
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estava interessado em seu homem, o diálogo se torna instável, uma vez que acaba emudecendo, 

sentindo-se deslocada. É no seu silêncio que a personagem concretiza o que Sarrazac denomina 

como relação instável da personagem na contemporaneidade.  

Nas obras clariceanas, vê-se a dramaticidade na própria linguagem, pois embora suas 

narrativas não apresentem um público direto para assistir ao teatro das suas figuras dramáticas, 

a dramaticidade se dá por meio dos seus discursos, daí o leitor é convocado a imergir no drama, 

através do mimético e do diegético.  
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RESUMO  

 
INTRODUÇÃO: No conto “O Alienista”, nos deparamos com a narrativa de médico-psiquiatra, Simão 

Bacamarte, que, após estudar durante anos na Europa, decide voltar para sua cidade natal, no intuito de 

ajudar a população local a aprofundar seus estudos científicos, abrindo um centro de tratamento para os 

possíveis loucos de Itaguaí. OBJETIVO: A partir dessa ideia, objetivamos analisar, sob a perspectiva 

do texto literário, aspectos da loucura na narrativa de Machado de Assis, procurando contrapor a visão 

da medicina e da sociedade sobre a temática, destacando os impactos causados pela mesma na sociedade 

Itaguaiense, bem como na literatura. METODOLOGIA: Pensando nisso, partimos da leitura do conto e 

contamos com a contribuição de alguns estudiosos, tais como: Duarte Jr (1987), Foucalt (1978), Perbalt 

(1989) que tecem reflexões sobre a loucura; Candido (2012 e 2004), Debus (2008), Machado (2003) 

que refletem sobre a narrativa de Machado de Assis, entre outros. RESULTADOS: a princípio, o conto 

nos revela uma crítica bem construída aos ideais científicos, através do personagem Simão Bacamarte. 

CONCLUSÃO: Assim, entendemos que o conto se configura como um texto questionador que não se 

afasta da realidade brasileira do seu tempo, se tornando como um dos mais relevantes conto da literatura 

realista no Brasil. 

 

Palavras-chave: Aspectos. Loucura. Conto. Machado. Sociedade. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INCIAIS 

 

O renomado escritor brasileiro, Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um dos 

mais importantes escritores da literatura brasileira. Filho de um carioca e de uma portuguesa, 

nasceu no morro do Livramento no Rio de Janeiro. Aos dez anos perdeu a sua mãe. Seu pai 

casou-se novamente com uma mulher chamada Maria Inês, que se encarregou da sua criação. 

Vindo de uma família pobre, negro e sofrendo de problemas de saúde, Machado tinha tudo para 

fracassar, mas, com o apoio de sua madrasta, tornou-se um brilhante escritor.  

 

A sua importância, na vida intelectual brasileira, não encontra paralelo, pela 

qualidade e abundância da obra e pelo caráter inconfundível do escritor, que 

atravessou incólume todos os movimentos e escolas, constituindo um mundo 

à parte, um estilo composto de técnicas precisas e eficazes, e uma galeria de 

tipos absolutamente realizados e convincentes (COUTINHO, 2004, p. 152).  



 

 

P
ág

in
a1

3
5

5
 

Como vemos, ao longo da sua vida, Machado de Assis escreveu romances memoráveis, 

contos e poemas. Com relação aos romances temos: Ressurreição (1872), A mão e a luva 

(1874), Helena (1876), Iaiá Garcia (1878), Memória Póstumas de Brás Cubas (1881), Casa 

Velha (1885), Quincas Borba (1891), Dom Casmurro (1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial 

de Aires (1908). Além dos romances, como já foi mencionado, ele também escreveu muitos 

contos. Em 1896 e 1899, são publicados os livros de contos, Várias histórias e Páginas 

recolhidas. Como diz Coutinho (2004), referindo-se a esses dois livros de contos, “São algumas 

obras-primas e numerosas narrativas excelentes, indicativas do alto domínio do gênero que o 

escritor havia alcançado.”  

Dentro dessa lógica, o conto “O alienista”, inserido na coletânea de mesmo título, 

publicado em 1882, divide-se em treze capítulos e é uma das principais obras do escritor. O 

conto aborda, entre outras coisas, a tímida fronteira entre a racionalidade e a loucura. O leitor 

sente-se preso ao enredo esperando o desfecho da fascinante história. A obra, como todas as 

outras obras Machadianas, está recheada de toda genialidade do escritor, provocando o leitor e 

propiciando reflexões importantes sobre a sociedade de sua época e a dos dias atuais. 

Nesse sentido, a obra começa relatando um pouco da história de Simão Bacamarte, 

médico brasileiro formado em Coimbra, importante universidade portuguesa, que aos trinta e 

quatro anos decide retornar ao Brasil, mais especificamente à vila de Itaguaí, no Rio de Janeiro.  

Simão é considerado um importante médico psiquiatra, casou-se com Dona Evarista da Costa 

e Mascarenhas, uma jovem viúva de vinte e cinco anos, o texto deixa claro que ela não era 

bonita nem simpática, mas para Simão ela “reunia condições fisiológicas e anatômicas de 

primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente 

vista; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes.” (ASSIS,1994, p. 2). 

Neste trecho já podemos perceber o quando Simão tinha um olhar científico em relação 

às pessoas, inclusive para com sua esposa que era uma pessoa “boa” por ter tais características 

de uma pessoa saudável. Mas, contrariando todas as expectativas de Simão, a sua esposa não 

lhe deu filhos, mesmo com a insistência dele em procurar os melhores médicos no país e em 

outros países para solucionar o problema da esposa. 

Dessa forma, ao retornar à vila de Itaguaí, o médico decide construir um asilo para poder 

tratar os possíveis loucos de Itaguaí e das cidades vizinhas. A princípio todos os moradores da 

vila ficaram assustados com a ideia e chegaram a pensar que Simão estava louco. Devido a cor 

das janelas, o asilo ficou conhecido como casa verde, a mesma estava localizada em uma das 

mais bonitas ruas de Itaguaí. Após a construção e inauguração da casa verde, alguns loucos 

foram internados no hospício e, com o passar do tempo, muitos outros foram sendo internados 
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na casa. O médico dizia orgulhoso que o seu desejo era apenas fazer o bem as pessoas e poder 

estudar profundamente a loucura. Com o passar do tempo as coisas começaram a fugir do 

controle pois Simão estava cada dia mais obcecado procurando explicações científicas para a 

loucura. O médico estava tão obcecado pelos estudos que não tinha mais tempo para estar com 

a sua esposa ao ponto da mesma adoecer. D. Evarista estava cada dia mais abatida, sentia-se 

sozinha e chorava pelos cantos da casa. Vejamos o seguinte trecho do conto:  

 

Ilustre dama, no fim de dois meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres: 

caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava 

a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque 

respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada, e definhava a olhos 

vistos (ASSIS, 1994, p. 6). 

 

Como podemos perceber, a preocupação de Simão não era verdadeiramente ajudar as 

pessoas, tendo em vista que enquanto ele estudava de dia e de noite e trabalhava na Casa Verde 

dedicando-se a sua aparente causa nobre de ajudar as pessoas e de encontrar explicações 

científicas que elucidassem as suas inquietações sobre a loucura, a sua própria esposa 

depressiva definhava em casa sozinha e calada. Ao descobrir o problema da mulher, Simão 

decidiu enviá-la para o Rio de Janeiro com a justificativa de que a viagem faria bem a ela, mas 

o que ele queria verdadeiramente era livrar-se da pobre mulher. Ficando sozinho, ele teria mais 

tempo para dedicar-se aos trabalhos e aos estudos: 

 

Ao passo que D. Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, 

Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa idéia arrojada e nova, 

própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos 

cuidados da Casa Verde, era pouco para andar na rua, ou de casa em casa, 

conversando as gentes, sobre trinta mil assuntos, e virgulando as falas de um 

olhar que metia medo aos mais heróicos (ASSIS, 1994, p. 8). 

 

Após a partida da esposa, o alienista acreditando ter encontrado novos métodos 

revolucionários para tratar a loucura, começou a enclausurar na casa verde um grande número 

de pessoas, o que causou indignação e revolta em grande parte da população pois muitas pessoas 

que estavam presas na casa verde eram benquistas na sociedade e, de acordo com familiares e 

conhecidos, essas pessoas não apresentavam sinais de loucura. Simão tinha o apoio da classe 

política de sua região, por isso as suas imposições, apesar de serem absurdas, eram acatadas 

pelas pessoas. A situação ficou fora de controle pois o alienista não dava ouvidos a opinião de 

ninguém e continuava perseguindo e prendendo as pessoas na tal casa. A população estava cada 

dia mais apavorada e decidiu não aceitar mais aquela situação apavoradora e constrangedora. 
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2 CRÍTICAS SOCIAIS PRESENTES NO CONTO “O ALIENISTA” 

 

Como em muitas outras de suas narrativas, neste conto, Machado de Assis, tece fortes 

críticas a sociedade de sua época. Podemos perceber o seu posicionamento crítico no conto O 

alienista, a sua ambição pelo conhecimento já desde início é retratada na obra, Simão tinha 

bastante sede de saber mais, de conhecer mais, de se aprofundar mais, ao conhecer sua esposa 

a Dona Evarista, Simão vê uma vantagem em sua esposa não ser bonita nem chamar a atenção, 

isso só contribuiria para que ele tivesse mais tempo para estudar: “[...] D. Evarista era mal 

composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de 

preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.” 

(ASSIS, 1994, p. 2).  

Como podemos observar, neste ponto, já notamos a crítica feita por Machado de Assis, 

ao enfatizar que a ciência e o conhecimento eram até mais importantes que a esposa de Simão, 

já ele era tão fissurado em estudar ao ponto que seu casamento estava em segundo plano na 

vida do médico. Ao perceber que Dona Evarista não podia engravidar, Simão decide realizar 

alguns tratamentos que acabam não dando certo, então ele desiste da ideia de ter filhos para que 

possa continuar com seus estudos na área da medicina. Vejamos o seguinte trecho do conto: 

 

Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico 

mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um 

dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o 

exame de patologia cerebral.” (ASSIS, 1994, p. 2). 
 

Como vemos o trecho, Simão vê na ciência a oportunidade de curar sua frustração por 

não poder ser pai, e a área que lhe chama atenção é a psiquiatria, o cognitivo, o mental, “A 

saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico” (ASSIS, 1994, p. 3).  Em 

Itaguaí, aparentemente, não existiam pessoas que tinham problemas psíquicos, na verdade os 

que moravam ali não faziam caso dos loucos, simplesmente ignorava-os “A vereança de Itaguaí, 

entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas tinha o de não fazer caso dos dementes.” 

(ASSIS, 1994, p. 3). Aqui já podemos perceber o quanto o autor quer chamar a atenção para 

algo importante, porque as pessoas consideradas loucas eram tão ignoradas pela sociedade na 

época? Porque as pessoas fechavam os olhos diante do sofrimento dessas pessoas? Eles não 

eram seres humanos como os demais?  

Nesse sentido, são questionamentos que podem ser levantados diante do que Machado 

de Assis levanta, ao retratar essa triste realidade de Itaguaí. Simão decide abrir um hospital para 
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cuidar desses doentes, obtendo apoio dos vereadores da cidade, que aprovaram uma lei que 

ajudava as famílias carentes com os custos do tratamento. Simão inaugura o primeiro hospício 

em Itaguaí, a partir disso, em uma cidade que aparentemente não havia loucos, de repente, 

começam a chegar de todas as localidades, cidades vizinhas e até do Rio de Janeiro.  “Muitos 

dementes já estavam recolhidos; e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a 

caridade cristã com que eles iam ser tratados” (ASSIS, 1994, p. 4). 

Desse modo, Simão sentia muito prazer em cuidar dos loucos, mas isso só servia de 

pretexto para que ele pudesse estudar mais, se aprofundar sobre o assunto, e trazer soluções 

para os problemas dos seus pacientes. Após quatro meses, a casa não comportava mais o 

número de pessoas que ali estavam, foi necessário construir mais trinta e sete quartos no 

manicômio, o que surpreendeu até o padre da comunidade: “O Padre Lopes confessou que não 

imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns 

casos.” (ASSIS, 1994, p. 4).  

De fato, neste ponto do conto, percebemos a ignorância da época, existiam muitos 

loucos em Itaguaí e cidades circunvizinhas, mas porque ninguém percebeu isso antes? Até 

mesmo o padre por morar em uma cidade pequena e ter bastante contato com as pessoas pelas 

realizações de missas e trabalhos de evangelização, porque o mesmo não percebeu isso? Será 

que o padre realmente se preocupava com as pessoas que faziam parte de sua cidade, no trecho 

acima percebemos que aos olhos dele, essas pessoas não existiam, ou se existiam ele não queria 

enxergá-las.  

No início do conto Simão considerava como loucos aqueles que tinham comportamentos 

que não eram comuns a sociedade, ele os dividiu em dois grupos furiosos e mansos, depois em 

grupo menos e os avaliava desde o comportamento até a história de vida. Simão quase não 

dormia, ele se tornava cada vez mais obcecado pelo conhecimento a ponto de não querer mais 

dormir para estudar mais, estudava quando jantava e não tinha diálogo com sua esposa, aqui 

machado chama a atenção para ver o quando a fome pelo conhecimento estava afetando a 

Simão, pois até o seu casamento estava se desgastando por conta de seus estudos. 

Nessa lógica, a visão de Simão sobre a loucura vai mudando, à medida que seus estudos 

avançavam, começa a abranger um campo maior e cada vez mais confuso. A sua própria esposa, 

Dona Evarista, por exemplo, adoece de tristeza devido ficar tanto tempo sozinha, mas o médico 

faz pouco caso disso e decide enviá-la para o Rio de Janeiro, para que a mesma possa esfriar 

um pouco a cabeça. A ideia anima a mulher, o que ela não sabia era que Simão, ao perceber o 

comportamento dela, fazia algumas anotações sobre esses estranhos comportamentos, pois ele 

já começava a desconfiar de que a esposa estava apresentando indícios de loucura.  
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Diante disso, é imprescindível que destaquemos essas confusas ideias sobre loucura 

apresentadas pelo Alienista. Sem dúvidas, essa é uma crítica bem construída de Machado sobre 

a tênue linha que divide a racionalidade e a loucura. Afinal de contas, o que é loucura? Se ainda 

hoje, mesmo com inúmeros avanços científicos, ainda se percebe grandes lacunas e perguntas 

sem respostas com relação a isso, imagina naquela época! 

Mas, voltemos ao conto. D. Evarista viaja e chora ao se despedir do marido, ao contrário 

de Simão que totalmente seco diz que um homem da ciência não pode se deixar levar pelas suas 

emoções, aqui já percebemos o quanto ele está se tornando vazio e seco diante dos sentimentos 

familiares. Simão só pensava no futuro da ciência. Assim, Simão diz “A loucura, objeto dos 

meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um 

continente” (ASSIS, 1994, p. 9). Simão conclui que o número de loucos era muito maior do que 

ele imaginava, pois, a loucura não era somente aquilo que fugisse dos padrões determinados 

pela sociedade Itaguaiense, ele cita até alguns filósofos que segundo o mesmo, tinham sérios 

problemas. 

Neste ponto, Simão passou tantos dos limites que chegou a internar um homem chamado 

Costa, na casa verde somente por que ele emprestou sua fortuna tanto que acabou ficando pobre, 

para o médico este homem não tinha seu juízo em perfeito estado, ele internou uma prima do 

Costa somente por defendê-lo tentando explicar a situação, para a sociedade isso era algo fora 

do comum, porque o médico estava fazendo aquilo se essas pessoas eram aparentemente 

normais? todos ficaram apavorados, Simão interna mais um homem, simplesmente porque ele 

gostava de admirar sua própria casa. “O medo tomou conta da cidade. Ninguém sabia quem era 

louco e quem não era” (ASSIS, 2009 p. 22).  Simão começa a contrariar os conceitos que aquela 

sociedade tinha sobre a loucura, antes todos achavam que o médico estava fazendo um bom 

trabalho, ajudando as pessoas que precisavam, mas logo começaram a ter medo do alienista 

pois não sabiam mais que critérios ele usava para considerar uma pessoa lúcida ou não, a ponto 

de alguns fugirem daquela cidade, outros saiam de casa sem a certeza de retornarem, pois tudo 

estava virando um caos.  

Certa vez, um rapaz foi levado para a casa verde somente por ser considerado muito 

educado e toda essa educação era, para o Alienista, era resultado de algum distúrbio que merecia 

tratamento. Os moradores começam a quererem dar um fim nisso, mas tinham medo de serem 

levados para o hospício, “O terror aumentava. Mas a revolta também aumentava. Alguns 

moradores queriam que Simão Bacamarte fosse preso e mandado embora da cidade” (ASSIS, 

2009, p. 22).  
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Nesse sentido, toda aquela situação estava se tornando inaceitável pela sociedade. O que 

o Alienista estava fazendo já não era mais algo normal pois Simão já estava passando dos 

limites e precisava ser freado, alguém precisava pará-lo. Então um grupo de trinta revoltados 

resolveram ir até a câmara dos vereadores protestar, eles queriam fechar a casa verde e acabar 

com aquele alvoroço na cidade, mas o presidente da câmara disse que ninguém podia parar a 

ciência. Aqui Machado nos chama a atenção para a relevância que a ciência tinha na sociedade, 

mesmo realizando ações que eram contra a vontade da sociedade, com argumentos que não 

tinham base científica comprovada mas que eram realizadas pelos achismos do Dr. Bacamarte, 

e por se tratar da opinião de um especialista, não podia ser questionada.  

Dessa forma, a narrativa diz que um dos vereadores resolveu apoiar o movimento dos 

que protestavam contra o médico: “Eu não entendo nada de ciência, mas quem não garante que 

o louco não é o alienista?” (ASSIS, 2009, p. 24). Aqui percebemos na fala de um dos 

personagens um questionamento que talvez era realizado por muitos que faziam parte daquela 

cidade, que começaram a pensar que o principal louco era o próprio Simão. Porque todas as 

pessoas aparentemente normais eram consideradas loucas, e ele não? talvez essas dúvidas 

surgiam na mente do povo itaguaiense, até que o movimento anti-Bacamarte cresce e logo 

atinge a marca de trezentos protestantes, o povo chegava a clamar a morte do médico, eles 

queriam que aquilo se findasse de qualquer forma, Simão se pronuncia diante da sociedade que 

queria fechar a casa verde: 

 

Meus senhores, a ciência é uma coisa muito séria e deve ser tratada com 

seriedade. Eu não vou explicar os meus métodos para vocês. Só Deus e os 

meus mestres podem me entender. Se vocês querem que eu administre a Casa 

Verde de outra maneira, nós podemos conversar, mas, se vocês querem que 

eu mude os meus métodos, podem esquecer. Eu não vou mostrar para vocês o 

que eu faço, porque vocês não iam entender, e eu não vou dar explicações para 

leigos e rebeldes.” (ASSIS, 2009, p. 25). 

 

Aqui percebemos mais uma forte crítica feita por Machado de Assis a ciência, porque 

Simão não queria revelar a sociedade os “critérios” e métodos de avaliação que ele tinha para 

considerar alguém louco? Talvez não fossem comprovados cientificamente, mas baseados 

naquilo que ele achava que era loucura, já que a ciência deve ser tratada com seriedade e era 

necessário que o médico dissesse alguma explicação a sociedade. Percebemos no decorrer da 

história que Bacamarte se tornou um homem ignorante e fechado, ao ponto de não dar 

importância ao fato de, como médico, ter que dar esclarecimento de suas avaliações a sociedade 
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itaguaiense, chamá-los de leigos e rebeldes só mostra o tamanho da sua prepotência e falta de 

humildade para com o povo.  

Assim, a revolta da população faz com que se levante um líder para tomar o poder das 

mãos dos vereadores, Porfírio era essa pessoa que com o apoio da população consegue derrubar 

a câmara dos vereadores, então ele decide se encontrar com o alienista e fazer as reivindicações 

da sociedade, “o povo acha que a maioria dos internados não está louca e que deve ser liberta 

[...]” (ASSIS, 2009, p. 30).  

Desse modo, na visão da sociedade, as pessoas que estavam sendo internadas na casa 

verde não eram loucas e nem tinham distúrbios, eram pessoas normais que tinham costumes e 

particularidades como todos ali tinham. Porfírio não cumpriu suas palavras e logo foi tirado do 

cargo, e mais tarde também foi internado por apresentar comportamento de duplicidade e 

descaramento. Simão continuava com todo o poder para internar quem quisesse, “se alguém 

mentisse, era internado. Se alguém dissesse uma charada, era internado. Aqueles que se 

interessavam pela vida dos outros, ou fofoqueiros, as namoradeiras, um era pão duro… todos 

eram internados” (ASSIS, 2009, p. 32). O alienista já estava passando dos limites, a sociedade 

estava perplexa com tanta loucura por parte do médico em internar pessoas que têm hábitos 

tidos como comuns na sociedade, pois todo mundo já praticou alguma dessas ações e por causa 

disso não podem ser considerados loucos. 

Por fim, diante das suas próprias inquietações e da revolta do povo, Simão, mais confuso 

do que nunca e sem as respostas que tanto procurou, decide liberar todas as pessoas que estavam 

enclausuradas na famosa casa verde e, para a surpresa de todos, decide internar-se na própria 

casa que ele construiu para tratar e estudar a loucura dos outros. Esse é o fim dramático da 

história, o clímax do conto. A próprio médico precisando de tratamento ou, em outras palavras, 

a própria psiquiatria precisando de tratamento. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de todo o enredo, pudemos dar boas risadas mesmo estando diante de assunto 

tão sério para a sociedade naquela época e nos dias atuais. Isso mostra a genialidade de Machado 

de Assis que apresenta de forma leve e divertida assuntos polêmicos e tece fortes críticas não 

só a ciência como também a classe mais abastada, a política, a religião, entre outros.  

Como percebemos ao longo do conto, Simão Bacamarte, que representa a ciência da 

época, estava confuso e acaba criando uma confusão tremenda ao tentar solucionar o problema 

da loucura. Percebemos que, além dos seus interesses pessoais, havia também interesses 
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econômicos, já que Simão estava ganhando muito dinheiro com o negócio e interesses políticos, 

tendo em vista que o médico tinha o apoio de políticos corruptos. 
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O DUPLO COMO MANIFESTAÇÃO DO INSÓLITO EM CONTOS DE LYGIA 

FAGUNDES TELLES E IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO 

 

Francisco Edson Gonçalves Leite 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

 

RESUMO 

 
Questões relacionadas à identidade do eu sempre despertaram o interesse e a inquietação de estudiosos 

dos mais variados campos epistemológicos. O mito do duplo, concebido por Bravo (1998) como uma 

figura arcaica, atesta tanto a tradição desse interesse quanto sua atualização em diferentes discursos, 

encontrando na literatura lugar privilegiado para sua ressignificação. Tomando como referência essa 

realidade, objetiva-se, neste trabalho, analisar as configurações assumidas pelo mito do duplo em contos 

de Lygia Fagundes Telles e Ignácio de Loyola Brandão. Trata-se de um estudo crítico-comparativo 

acerca de um total de cinco contos. Desses, três são de autoria de Telles, “A caçada”, “A mão no ombro” 

e “O encontro”; e os demais de Brandão, “A mão perdida na caixa do correio” e “As cores das bolinhas 

da morte”. Dentre os estudiosos mais representativos que embasaram essa pesquisa, podem-se citar: 

Chevalier e Gheerbrant (2009), Jung (2000), Mello (2000), Bravo (1998), López (2006), Lamas (2002), 

Todorov (2008) e Calvino (2004). Nas narrativas de Telles, verifica-se majoritariamente o duplo por 

fusão, ao passo que em Brandão observa-se exclusivamente o duplo por cisão. A partir do cotejo das 

obras dos dois escritores, conclui-se que o duplo em Telles apresenta-se como uma possibilidade de 

encontro com o eu em um passado, numa espécie de retorno a uma unidade original, enquanto em 

Brandão a busca pelo duplo reflete uma procura do sujeito pelo resgate das potencialidades latentes do 

eu inibidas pela sociedade. Esse encontro do eu com o outro se efetiva graças às infinitas possibilidades 

abertas pelo discurso fantástico na literatura. Os dois escritores abordam a difícil tarefa de constituição 

de uma identidade em um mundo atual instável. Considerando as devidas particularidades, ambos os 

escritores tentam representar a crise identitária vivenciada pelo homem moderno, segundo a qual o ser 

duplicado é signo de um eu esfacelado e fragmentado.  

 
Palavras-chave: Duplo. Contos. Literatura fantástica. Telles. Brandão. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas sociedades modernas, a problemática da identidade adquire capital importância, 

refletindo as profundas transformações em curso na estrutura social. Conforme afirma Jameson 

(2006), o contexto contemporâneo decreta a morte do próprio sujeito, ao enfatizar o seu 

descentramento. Hall (2006) comunga dessa mesma ideia, ao afirmar que as identidades 

centradas e unificadas, que promoviam estabilidade para o sujeito, não encontram mais espaço 

nesse contexto: “[…] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 

estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até 

aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 2006, p. 10). Dessa forma, observa-se que as 

mudanças na sociedade interferem na forma como os sujeitos representam sua(s) identidade(s).  
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Por estarem intrinsecamente relacionadas à problemática da identidade, as 

representações do duplo na literatura apropriam-se metaforicamente dessa questão, pois se 

inserem nesse debate maior sobre a construção das identidades ao longo da história. No entanto, 

vale destacar que a temática do duplo não é exclusiva da literatura, embora seja um lugar 

privilegiado de manifestação do duplo. A predileção por este discurso fabular ocupa espaço 

privilegiado em textos canônicos – literários ou não – mas sua proeminência acontece, 

sobretudo, na literatura romântica a partir do final do século XVIII, e ganha novos contornos 

na contemporaneidade (Cf. LAMAS, 2002). Essa recorrência ao mito do duplo na modernidade 

deve-se em muito ao fato de que, nesse contexto, a ilusão da personalidade una do 

Renascimento não encontra mais espaço, pois o sujeito moderno é cônscio de sua duplicidade. 

Como reflexo disso, estudos teórico-críticos sobre a problemática da identidade passam a 

ganhar destaque no âmbito acadêmico, buscando compreender as diferentes facetas observadas 

nas mais diversas representações literárias de um sujeito em crise.  

Enquanto motivo literário, o duplo manifesta-se como resultado de uma confrontação 

entre duas facetas de um mesmo personagem (o original e a cópia deste), com uma continuação 

física e/ou psicológica entre os dois: “O duplo aparece quando duas incorporações do mesmo 

personagem coexistem em um mesmo espaço ou mundo ficcional […]” (LÓPEZ, 2006, p. 18). 

Esse confronto pode realizar-se através da presença simultânea do original e da cópia, por meio 

do espelhamento e da contemplação de sua imagem pelo personagem, por exemplo. O encontro 

com o duplo apresenta-se sempre como inquietante e desestabilizador para o sujeito, visto que 

o desdobramento introduz questionamentos sobre sua identidade e unidade, resultado do 

confronto entre o eu e o outro. Sua materialização no texto literário efetua-se através de 

elementos recorrentes, como o espelho, o reflexo, a sombra, o retrato, bem como de sequências 

narrativas que explicitam o conflito potencialmente presente nas manifestações da duplicidade: 

confrontação entre o original e seu duplo, usurpação de personalidade, dúvidas sobre a 

verdadeira identidade e impulso para aniquilar o rival.  

Quanto à origem, Bargalló (apud LAMAS 2002) identifica três tipos de duplo: por cisão, 

em que o desdobramento é fruto de um corte; por fusão, efetuada quando há uma identificação 

desejada entre os pares; e por metamorfose, quando há uma transformação, podendo resultar 

numa multiplicidade de formas. Segundo Lamas (2002, p. 60), “na cisão, o corte mostra que o 

eu está em outro lugar e passa a ter uma vida autônoma; na fusão ocorre o reconhecimento de 

uma unidade – um é o outro: (sic) na metamorfose, há uma transformação relevante, reversível 

ou não”. Já a tipologia de Jourde e Tortonese (apud LÓPEZ, 2006) identifica basicamente dois 

tipos de duplo: o subjetivo e o objetivo. No primeiro caso, o protagonista (frequentemente o 
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narrador) confronta-se com seu próprio duplo: é interno quando a duplicação acontece 

psicologicamente, ou seja, como resultado de uma cisão na psique do sujeito; e externo quando 

o duplo assume uma forma física, como no caso dos gêmeos e sósias. No segundo, o fenômeno 

não é vivenciado pelo protagonista; ao contrário, este apenas testemunha uma duplicação alheia. 

Essas tipologias acima expostas tomam como ponto de partida a análise das 

representações do duplo na literatura em diferentes épocas. Desse modo, qualquer consideração 

sobre o duplo nas representações literárias modernas deve necessariamente observar as nuances 

assumidas por esse mito ao longo da tradição, já que a ideia de dualidade é antiga e sua 

expressão na mitologia abrange uma variedade de narrativas. Tal postura torna possível 

considerar os diálogos e as relações intertextuais que emergem no jogo estabelecido com a 

tradição, de modo a compreender as apropriações metafóricas do mito do duplo na 

modernidade.  

Assim, considerando o duplo como uma das vertentes pela qual a identidade é 

representada na literatura, pretende-se investigar, neste trabalho, as configurações que tal mito 

assume na literatura contemporânea brasileira, especificamente na contística de Lygia Fagundes 

Telles e de Ignácio de Loyola Brandão. Os contos de Lygia são: “O encontro” (OE)1, publicado 

no livro Histórias do desencontro (1958); “A caçada” (AC), publicado no livro O jardim 

selvagem (1974); e “A mão no ombro” (MO), publicado no livro Seminário dos Ratos (2009). 

De Brandão, foram selecionados os contos “A mão perdida na caixa do correio” (MPCC) e “As 

cores da bolinha da morte” (CBM), ambos publicados no livro O homem que odiava segunda-

feira: as aventuras possíveis (2000).  

 

2 LYGIA FAGUNDES TELLES E IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO: UM DIÁLOGO 

(IM)POSSÍVEL?  

 

Colocar lado a lado a literatura de Lygia Fagundes Telles e Ignácio de Loyola Brandão 

é reconhecer, antes de tudo, a proeminência e a recorrência do duplo e do fantástico na obra 

desses literatos. Nessa análise comparativa, serão observadas as semelhanças e diferenças 

quanto à configuração que o tema da dualidade adquire nas narrativas, bem como os recursos 

estilísticos e narrativos direta ou indiretamente implicados nessas representações. 

As cinco narrativas analisadas – “A caçada”, “A mão no ombro” e “O encontro”, de 

Telles; e “A mão perdida na caixa do correio” e “As cores das bolinhas da morte”, de Brandão 

                                                             
1 Entre parênteses constam as convenções simbólicas utilizadas para representar os contos nas citações ao longo 

do texto. 
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– giram em torno de um acontecimento insólito que irrompe no cotidiano dos personagens, 

estabelecendo uma ruptura na rotina. Nas narrativas de Telles, o insólito manifesta-se 

principalmente pela irrupção, no contexto imediato dos personagens, do jardim ou bosque, 

indeterminável espacial e temporalmente. Nos contos “A caçada” e “O encontro”, observa-se 

ainda um processo de crescente familiaridade e identificação dos personagens que visualizam 

no presente o reviver de um passado longínquo, fato que desconforta e inquieta o leitor dos 

textos. Nos contos de Brandão, a perda da mão e da sombra, em “A mão perdida na caixa do 

correio” e “As cores das bolinhas da morte” respectivamente, instaura o insólito nessas 

narrativas, dada a forma ilógica com que tal evento se desenvolve: no primeiro, o personagem 

vai depositar uma correspondência e, inesperadamente, vê sua mão cair dentro da caixa de 

correio; no segundo, o personagem, ao sair de casa num dia ensolarado, percebe que sua sombra 

sumira. Tanto nos contos de Telles quanto nos de Brandão, a inscrição do insólito na realidade 

dos personagens desestabiliza-os psicologicamente, provocando um misto de sentimentos como 

inquietação, apreensão, medo, temor, entre outros.  

O desenrolar desses acontecimentos incomuns invariavelmente leva os protagonistas 

das cinco narrativas ao confronto com sua outra parte, ou seja, com seu duplo. Nesses contos, 

os personagens principais parecem impulsionados por um forte sentimento interior que os leva 

a uma busca incessante por algo, embora esse objeto nem sempre adquira forma identificável 

ou apareça explicitamente especificado nos textos. Nos contos de Telles, essa procura dos 

personagens assume uma configuração inconsciente, como é demonstrado principalmente nos 

contos “A caçada” e “O encontro”. Nessas duas narrativas, a tentativa de entender e explicar a 

familiaridade do personagem com determinadas situações e ambiente, ou seja, a busca por 

respostas, leva-os, inevitavelmente, ao reconhecimento e confronto com o duplo. Nessas 

narrativas, existe, de um lado, o fascínio despertado nos personagens pela familiaridade com o 

ambiente, bem como a vontade de prosseguir nessa progressiva descoberta e reconhecimento; 

de outro, parece haver uma voz interior que os alerta quanto aos perigos envolvidos nessa 

aventura. Desse modo, os personagens se veem diante de um conflito interior que os divide 

entre continuar a trilhar o percurso rumo ao confronto com o outro ou evadir-se das situações. 

O conto “A mão no ombro” difere desse esquema, já que nele é o personagem que é procurado 

pelo caçador e de quem tenta fugir por mais de uma vez. Ainda nesse conto, o personagem tem 

consciência de que o confronto com o outro pode trazer consigo o encontro com a morte, razão 

pela qual tenta evitar esse confronto.  

Nos dois textos de Brandão, a saga da busca é motivada por uma experiência bastante 

inusitada. Desse modo, a ação dos personagens nesses contos representa a luta na tentativa de 
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recuperar a parte faltante de seu corpo. Essa procura reveste-se também da simbologia da busca 

pelo outro, já que a mão e a sombra adquirem a configuração de duplo desses personagens. 

A possibilidade iminente de confronto com o outro parece inscrever nos sujeitos 

envolvidos na narrativa questionamentos existências, o clássico “quem sou eu?”, que, dentre 

outros aspectos, problematizam a identidade individual desses seres. Essa constatação pode ser 

verificada nos contos de Brandão e de Telles. Nas duas narrativas analisadas de O homem que 

odiava a segunda-feira (2000) e no conto “A mão no ombro”, de Telles, a problematização da 

identidade está diretamente relacionada ao ritmo acelerado e automatizado da vida moderna 

imposta pela sociedade. Em tais textos, há a representação de sujeitos completamente tragados 

pela correria e pela automatização da vida diária. Essa entrega exagerada às exigências do corpo 

social tem como correlato um atrofiamento das potencialidades do eu: para atender e adequar-

se às demandas sociais, os sujeitos negam cada vez mais sua individualidade. É o que acontece 

com o personagem do conto “As cores das bolinhas da morte”, um juiz de direito que acabou 

transformando-se numa “máquina de sentenças”. Já o personagem da narrativa “A mão no 

ombro” escondia, por trás da imagem de um empresário de sucesso, casado com uma mulher 

atenta às tendências da moda, a precariedade das relações imperantes em seu âmbito familiar. 

As situações vivenciadas por esses personagens, entre elas a iminência de confronto com o 

duplo, parecem inscrevê-los num processo de reavaliação de suas relações consigo mesmos e 

com os outros, algo parecido com a individuação definida por Jung (2008) – embora, nos dois 

casos, essa etapa não seja completada, dado o curto intervalo de tempo em que os fatos do 

enredo acontecem. 

Também nas cinco narrativas analisadas, a manifestação do duplo está intimamente 

ligada à morte, já que o confronto com o outro parece inscrever a consciência de ser finito no 

horizonte do sujeito. No conto “A mão no ombro”, de Telles, podem-se observar os suplícios 

do personagem, que considera precoce sua morte: “[…] Não quero! gritou. Agora não, meu 

Deus, espera um pouco, ainda não estou preparado!” (TELLES-MO, 2009, p. 108). A inserção 

do jardim onírico na realidade do personagem desperta nele a certeza de que daquela vez não 

conseguiria escapar, apesar das tentativas empreendidas. O toque no ombro pelo caçador é o 

aviso de que chegara sua hora: “A escada. Os passos. Sentiu o ombro tocado de leve. Voltou-

se” (TELLES-MO, 2009, p. 104). Em “A caçada”, o personagem, ao reconhecer a caça como 

duplo de si, funde-se a ela, momento em que o caçador desfere a flecha que lhe atinge o peito: 

“‘Não…’ – gemeu de joelhos. Tentou ainda agarrar-se à tapeçaria. E rolou encolhido, as mãos 

apertando o coração” (TELLES-AC, 1974, p. 103). Por fim, em “O encontro”, a fusão da 

personagem com a amazona e a precipitação desta no abismo representam o momento do 
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declínio do ser: “E tapei os ouvidos para não ouvir o eco de meu grito misturar-se ao ruído 

pedregoso de cavalo e cavaleira se despencando no abismo” (TELLES-OE, 1958, p. 24). Nessas 

três narrativas, o momento do confronto com o duplo e com a morte realiza-se mediante 

atmosfera mística e nebulosa, gerando uma indeterminação quanto ao desfecho dos enredos.  

Nos contos de Brandão, ocorre algo parecido. Neles, a perda de uma parte do corpo leva 

os personagens a uma busca frenética que tem como resultado a morte desses sujeitos. O conto 

“A mão perdida na caixa do correio” escancara a insensibilidade e a falta de respeito pelo outro 

imperante na sociedade moderna. A frase escrita em letras vermelhas destacadas no saco 

plástico em que foi colocado o corpo do personagem aponta para a falta de sensibilidade 

humana e para a descartabilidade do sujeito na era moderna: “CORRESPONDÊNCIA 

EXTRAVIADA” (BRANDÃO-MPCC, 2000, p. 63). Na parte final do conto “As cores das 

bolinhas da morte”, realiza-se a fusão entre o personagem e sua sombra e, nesse momento, uma 

morte, no mínimo no sentido simbólico do termo, já que se efetua uma mudança qualitativa no 

íntimo do protagonista, invadido que é por grande calma e tranquilidade: “Não havia dor, 

angústia, inquietação, amargura, tristeza. Somente paz inefável” (BRANDÃO-CBM, 2000, p. 

164). A atmosfera criada nesse conto de Brandão no momento do confronto e da fusão entre o 

homem e sua sombra está, portanto, mais próxima da ambientação criada por Telles em seus 

contos. 

Quanto às tipologias de classificação do duplo, verifica-se a predominância de duplos 

originados por meio de uma cisão nas duas narrativas de Brandão e em um dos contos de Telles 

(“A mão no ombro”).  Seguindo a categorização de Jourde e Tortonese (apud LÓPEZ, 2006), 

observa-se que as cinco narrativas analisadas apresentam o duplo subjetivo, já que o fenômeno 

da duplicidade incide no protagonista, e externo, uma vez que o duplo assume uma forma física, 

com exceção do texto “A mão no ombro”, de Telles, que apresenta um duplo interno (a cisão 

ocorre no interior do personagem).  

Ainda em se tratando das semelhanças, verifica-se, nos contos analisados de Telles e 

Brandão, íntima conexão entre a representação do duplo e o discurso fantástico. Em todos os 

textos, o fenômeno em que a duplicidade se manifesta desdobra-se de uma situação insólita. 

Nos contos de Telles, o confronto entre o eu e o outro do personagem só é possível graças à 

fusão espaço-temporal que se realiza principalmente na parte final das narrativas. Nos textos de 

Brandão, a problemática da identidade aparece como desdobramento de um evento insólito que 

acontece no início do enredo, a saber, a perda da mão e da sombra, que no decorrer das 

narrativas assume a configuração de duplo dos personagens, como já foi dito neste trabalho. 
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Em síntese, podem ser destacados os seguintes pontos que convergem na representação 

do duplo e do fantástico nos contos selecionados dos escritores estudados: (1) Narrativas que 

giram em torno de um acontecimento insólito; (2) O desenrolar dos acontecimentos incomuns 

leva os personagens ao confronto com o duplo; (3) A possibilidade iminente de confronto com 

o duplo problematiza a identidade individual dos personagens; (4) A manifestação do duplo 

está intimamente ligada à morte; (5) Existe uma íntima conexão entre a representação do duplo 

e o discurso fantástico.  

Apesar de abordarem uma temática bastante tradicional no campo da literatura universal 

e das semelhanças acima apresentadas, Telles e Brandão imprimem em suas narrativas 

características próprias do seu estilo, resultando numa abordagem singular do duplo. São, 

portanto, essas diferenças e particularidades na representação do duplo que serão agora 

explicitadas. 

A própria composição dos ambientes em que se desenvolvem as ações dos personagens 

é bastante díspar. Em Telles, principalmente no final das narrativas, predomina a recorrência a 

espaços naturais como bosques e jardins, distantes da concretude sócio-histórica dos 

personagens. Cria-se, portanto, uma atmosfera indeterminada espacial e temporalmente, onde 

se efetiva o encontro entre o personagem e seu duplo. Mesmo nos contos “A caçada” e “A mão 

no ombro”, em que os respectivos protagonistas parecem viver em ambientes urbanos, o jardim 

brota na realidade dos personagens, instaurando uma indeterminação. A constituição da 

ambientação em Brandão difere bastante dessa atmosfera mística que constitui traço 

determinante das narrativas de Telles. Nele, os personagens são cravados em um ambiente 

urbano de uma grande metrópole, com seus contrastes e problemas, onde vivenciam as mais 

inusitadas situações na procura pela parte cindida do corpo. 

Também a vivência do evento insólito se processa de modo diferente nas narrativas dos 

dois autores em pauta. Na ficção de Telles, o insólito é resultado de uma experiência subjetiva 

dos personagens, vivenciada por eles em espaços físicos fechados e reservados. No conto “A 

caçada”, por exemplo, a contraposição entre a percepção da tapeçaria pela vendedora da loja e 

pelo protagonista, para o qual, paulatinamente, ganha valor subjetivo, revela um processo 

interior ao sujeito: “Parece que hoje tudo está mais próximo – disse o homem em voz baixa. É 

como se… Mas não está diferente?” (TELLES-AC, 1974, p. 100). Ainda nessa narrativa, a 

localização física da tapeçaria nos fundos da loja de antiguidade colabora para a construção de 

um ambiente reservado no qual acontece a experiência íntima de fusão entre a cena representada 

na tapeçaria e o espaço da loja. Na narrativa “O encontro”, toda a ação se desenvolve num local 

desabitado, suspenso espacial e temporalmente da concretude sócio-histórica, onde se realizam 
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o confronto e a fusão da personagem com seu duplo. Observa-se, pois, que, tanto em “A caçada” 

quanto em “O encontro”, o fio norteador do enredo das narrativas – os processos de 

reconhecimento e de identificação do presente como um reviver de um passado longínquo – é 

também uma experiência privada, vivenciada intensamente pelos personagens em seu íntimo. 

Por fim, no conto “A mão no ombro”, o primeiro confronto do protagonista com seu duplo se 

realiza no sonho do personagem, o que revela a intimidade do evento. No momento final dessa 

narrativa, quando acontece a fusão dos espaços, o personagem também se encontra num local 

reservado, sozinho dentro de seu carro. Assim, nos contos de Telles, os sujeitos, dilacerados 

ante a iminência do confronto com o duplo e com a morte, vivenciam solitária e intimamente 

essa angústia.  

Já nos contos de Brandão, o insólito não se dá num contexto privado. Ao contrário, 

realiza-se em meio aos olhos da multidão habitante da grande metrópole, sob a vigilância e o 

julgamento da comunidade. No conto “A mão perdida na caixa de correio”, a perda da mão 

acontece no meio da rua, quando o personagem tenta depositar uma correspondência. Esse 

personagem busca ainda advertir outras pessoas sobre o perigo de depositar cartas em tais 

caixas, chamando atenção dos demais para o que ocorrera com ele. Em “As cores das bolinhas 

da morte”, o evento insólito é também visível para as demais pessoas, já que, ao andar pelas 

ruas num dia ensolarado, torna-se facilmente perceptível a falta de sua sombra. Nesse conto, a 

ausência da sombra é também percebida por diversos personagens, entre eles um homem, 

também sem sombra, que se aproxima e indica-lhe procurar a cientista Cristina Agostino. 

Assim, nos contos de Brandão, o absurdo brota da realidade dos personagens e não é 

apresentado de forma velada, dada a própria natureza dos espaços abertos e públicos em que os 

eventos ocorrem. 

Como já destacado anteriormente, observa-se, em todas as narrativas analisadas neste 

trabalho, que os personagens buscam, explicita ou implicitamente, algo que, no final, revela-se 

como a identidade do próprio eu. Apesar disso, há uma diferença considerável no decurso dos 

eventos vivenciados por eles em cada narrativa. Nos contos de Telles, especialmente nas 

narrativas “A caçada” e “O encontro”, eles enveredam por situações que, de algum modo, 

conectam-se a eventos vivenciados num passado indeterminável num primeiro momento. Desse 

modo, toda a trama gira em torno de um processo de rememoração e de identificação que 

paulatinamente permite-lhes compreender e desvendar o mistério da familiaridade para com 

determinadas situações, eventos, lugares ou personagens. A cena final demarca o momento de 

revelação, apresentando o confronto do personagem com seu respectivo duplo. Esse confronto 

com o duplo parece ser inevitável, já que os personagens se encontram irremediavelmente 
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presos a um destino previamente estabelecido, apesar das tentativas de fuga empreendidas. Já 

os personagens de Brandão vivenciam situações até então inéditas para eles, que causam 

estranheza justamente por romperem com a estrutura racional imperante na sociedade atual. 

Desse modo, é a saga da busca pela parte do corpo mutilada que constitui o fio norteador das 

narrativas, o que justifica as situações inusitadas nas quais eles se enredam. Aqui, a mão e a 

sombra adquirem a condição de duplo dos personagens, sendo essa cisão externa o reflexo de 

uma fragmentação e esfacelamento que atinge o âmago do sujeito. 

Em virtude disso, estabelece-se diferença substancial quanto à finalidade da busca 

empreendida pelos personagens nas narrativas de Telles e de Brandão. No primeiro caso, o 

confronto e fusão com o duplo revelam, em última instância, a busca de uma identidade num 

passado, representado pelo encontro consigo mesmo em outra dimensão temporal. A imagem 

do jardim e suas variantes, espaços nos quais se efetiva o confronto com o duplo, ajuda a compor 

a simbologia dessa tentativa de retorno e fusão com um eu original. No segundo, a procura pela 

parte cindida, alçada à condição de duplo dos personagens, representa a tentativa de recuperar 

a unidade do eu. Entretanto, não se trata aqui de retorno a uma unidade original, como acontece 

na prosa lygiana, mas de procura pela essência dos sujeitos com todas as suas potencialidades 

em uma sociedade que encapsula o sujeito e inibe as liberdades individuais.  

Quanto à origem do duplo, seguindo a classificação de Bargalló (apud LAMAS, 2002), 

constata-se o duplo por cisão nos dois contos de Brandão e a predominância do duplo por fusão 

em dois dos três contos de Telles, a saber, “A caçada” e “O encontro”. Contudo, em ambos os 

casos, procura-se representar a angústia do sujeito moderno em constituir e manter uma 

identidade estável. Em Telles, há a representação de um sujeito dividido psicologicamente e 

sua luta pelo restabelecimento de uma unidade. Em Brandão, o esfacelamento transpõe o campo 

psíquico, materializando-se através da imagem impressiva do corpo mutilado, o que, em última 

análise, revela a precariedade e a profunda crise do sujeito moderno. 

Por fim, apesar de ambos os escritores apoiarem-se no discurso fantástico para 

representar o fenômeno da duplicidade em suas narrativas, o fantástico assume em Brandão 

uma perspectiva crítica clara e incisiva contra alguns aspectos integrantes da sociedade 

moderna. Dentre eles, pode-se citar a crítica ao conhecimento racional e científico, tanto pela 

recorrência com que aparece nas duas narrativas quanto pelo tom contundente que adquire na 

arquitetura ficcional. A impossibilidade de explicação racional dos acontecimentos insólitos, 

bem como a impotência da ciência para solucionar tais problemas, abalam esses dois 

importantes pilares da sociedade moderna. A sucessão dessas situações absurdas que irrompem 

no cotidiano dos personagens e seus desdobramentos passam, portanto, a questionar a própria 
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concepção de realidade: “Quem quer saber do real? Tão desequilibrado, inconsistente, fictício, 

tão frágil! O real é a mentira na qual nos agarramos para não sermos considerados loucos, para 

não nos internarem, nos retirarem do que chamam sociedade. O real é impalpável” 

(BRANDÃO-CBM, 2000, p. 161). Outro aspecto que também apresenta tom crítico em 

Brandão é o uso do humor e do riso como formas de ridicularizar e denunciar atributos humanos 

e valores da sociedade moderna. O risível encontra-se, contudo, indissociável das situações 

absurdas enfrentadas pelos personagens na tentativa de recuperar a parte cindida do corpo.   

O quadro abaixo traz, de maneira esquemática e sintética, as divergências quanto à 

representação do duplo e do fantástico nos contos selecionados de Lygia Fagundes Telles e 

Ignácio de Loyola Brandão. 

 

Quadro 1: Divergências na representação do duplo e do fantástico em Telles e Brandão 

DIVERGÊNCIAS NA REPRESENTAÇÃO DO 

DUPLO E DO FANTÁSTICO 

LYGIA 

FAGUNDES 

TELLES 

IGNÁCIO DE 

LOYOLA 

BRANDÃO 

ELEMENTOS DA NARRATIVA AC MO OE MPCC CBM 

Ambientação  
Recorrência a espaços naturais X X X   

Contexto urbano de uma metrópole     X X 

Evento insólito 

Resulta de uma vivência subjetiva X X X   

Acontece em meio aos olhos da 

multidão habitante da metrópole 
   X X 

As situações 

vivenciadas 

Conectam-se a um passado 

indeterminável num primeiro momento 
X  X   

São inéditas para eles, daí a estranheza 

que adquirem 
   X X 

Finalidade da 

busca 

empreendida 

pelos 

personagens 

O confronto e a fusão com o duplo 

revelam, em última instância, a busca 

de uma identidade num passado 

X  X   

Reflete a procura pela essência do 

sujeito com todas as suas 

potencialidades 

 X  X X 

Uso do discurso fantástico e do humor para criticar 

determinados aspectos da sociedade contemporânea 
   X X 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Falar sobre identidade é tratar de um tema que inquieta a humanidade desde os 

primórdios; afinal, a clássica pergunta “quem sou eu?” inscreve-se ao longo dos séculos, 

revelando ser uma indagação milenar. Um tema tão antigo e que persiste com vigor ao longo 
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da história da humanidade tem sua razão de ser: interessa ao homem porque trata justamente 

do que há de essencial nele. Diversas produções humanas revelam essa preocupação com 

questões relacionadas ao eu desde as mitologias, passando pela filosofia e pelas artes em geral, 

entre outros domínios, o que demonstra a centralidade da problemática em diferentes épocas.  

Neste trabalho, a problemática da identidade foi abordada tendo como referência 

norteadora o mito do duplo, à luz de perspectivas clássicas e modernas. Apesar de sua tradição, 

verificada por sua inscrição em diferentes discursos humanos ao longo da história (religião, 

filosofia, mitologia, literatura), o mito do duplo vem, no decorrer desses séculos, mostrando sua 

fertilidade.  

No contexto moderno, o tema da identidade é problematizado de maneira expressiva em 

diversos domínios e, particularmente, na literatura, em que as representações de sujeitos 

cindidos e esfacelados se colocam como determinantes no conto brasileiro contemporâneo. 

Sendo assim, procurou-se, nesse trabalho, verificar as configurações assumidas pelo mito do 

duplo em contos selecionados de Lygia Fagundes Telles e Ignácio de Loyola Brandão, autores 

contemporâneos e representativos da literatura brasileira atual em que a problemática da 

identidade, e especificamente o tema do duplo, ganha destaque. 

Confrontando Telles e Brandão por meio de uma análise comparativa, sobressaem-se os 

seguintes pontos em comum: as narrativas giram em torno ou resultam de um acontecimento 

insólito; o desenrolar das narrativas leva os personagens a uma busca, explícita ou 

implicitamente, pelo seu duplo e ao confronto com ele; o encontro com o duplo é possibilitado 

pelos infinitos caminhos abertos pelo fantástico e leva os personagens invariavelmente à morte, 

em nível físico ou simbólico. Apesar disso, percebem-se também diferenças quanto à 

representação do duplo, o que demonstra a particularidade de cada escritor. Em Telles, 

predomina a presença de ambientes naturais, representados principalmente pelo jardim e pelo 

bosque que irrompem na realidade dos personagens, especialmente no final das narrativas; a 

vivência subjetiva e privada do insólito; a finalidade da busca empreendida pelos personagens, 

em que a fusão representa majoritariamente a procura da identidade do eu em um passado 

indeterminado. Em Brandão, a ação dos personagens ocorre exclusivamente no ambiente 

urbano; a vivência do acontecimento insólito realiza-se no meio da rua, em público; a busca da 

parte do corpo cindida assume a simbologia de busca da identidade e de resgate das 

potencialidades latentes do eu; o fantástico, atrelado ao humor que emana das situações 

vivenciadas pelos personagens, assume nítida perspectiva crítica contra determinados 

elementos constituintes da sociedade moderna. Como se vê, é inegável a centralidade do tema 
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da identidade nessas narrativas. A iminência do confronto com o outro desencadeia uma crise 

existencial nos personagens, questionando a suposta unidade do eu.  

A leitura crítica das narrativas de Lygia Fagundes Telles e Ignácio de Loyola Brandão 

permitiu, pois, a confirmação da força com que o tema do duplo se inscreve como motivo 

literário em diferentes épocas, sobretudo em narrativas do final do século XX. Essa pujança é 

justificada por dois fatores principais interligados entre si. Em primeiro lugar, apesar de ser 

uma figura arcaica, o duplo vem, ao longo dos séculos, mostrando sua fertilidade na literatura, 

verificada pela constante recorrência a esse tema nas mais diversificadas tradições literárias. 

Isso demonstra, entre outros aspectos, sua capacidade de penetração em diferentes culturas e, 

em consequência disso, a universalidade que atingiu. Em segundo, essa proeminência e 

vitalidade da temática do duplo ao longo da história da literatura só foram possíveis devido a 

sua maleabilidade e adaptabilidade. Desse modo, as representações do duplo, embora 

mantenham em sua essência o emblema da busca da identidade, se adaptaram, ao longo dos 

séculos, a diferentes contextos, respondendo às demandas de cada momento histórico. No 

contexto da modernidade (Cf. BAUMAN, 2005), em que as identidade se mostram instáveis e 

descentradas, o mito do duplo aparece com vigor, inscrevendo-se como importante motivo 

literário a partir do qual se realiza a representação dessa crise identitária do homem moderno, 

esfacelado, fragmentado e cônscio de sua duplicidade. Na literatura contemporânea, o mito do 

duplo vem se reinventando e se atualizando, como se verifica no caráter mimético dos contos 

investigados e no diálogo entre a literatura e o mito.  
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RESUMO 

 
A fábula é uma narrativa curta que contém, em sua maioria, animais como personagens, em que, no 

final da história contém uma lição de moral, ou seja, um aprendizado para o leitor. A partir dessa ideia, 

propusemos um estudo desse gênero textual, com o objetivo de compreender suas peculiaridades, a 

partir da leitura, da interpretação e da análise do texto em sala de aula do Ensino Fundamental II, através 

do uso das sequências didáticas. Para tanto, nossas discussões se pautam no PCN (BRASIL, 1998), 

Coelho (2000), Oliveira (2011) que reiteram as reflexões sobre o gênero fábula e o ensino. Os resultados 

apontam para o entendimento de que a fábula pode ser capaz de construir sentidos e estabelecer ligações 

com o cotidiano do aluno, de maneira lúdica e prazerosa, estabelecidos pelas características próprias do 

gênero, ajudando-os a desenvolver o senso crítico. Concluímos pensando que a fábula é um gênero 

textual propício ao trabalho com a leitura e a interpretação do texto literário nas salas de aula do Ensino 

Fundamental II, estimulando a capacidade reflexiva e crítica dos alunos e sua convivência em sociedade. 

 
Palavras-chave: Estudo. Construção. Sentidos. Fábula. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O gênero literário fábula tem como uma de suas características a narração alegórica, 

trazendo para si lições vividas no mundo dos seres humanos, é fantasiosa e repleta de recursos 

lúdicos e pedagógicos. Para Oliveira (apud DEZOTTI, 2003), “Narrar é uma atividade 

discursiva que faz parte da competência linguística de todo falante.” Sendo uma narrativa curta 

que traz uma carga de ensinamentos e moralidades fazendo com que se diferencie de outros 

gêneros literários. Há muito tempo a fábula é utilizada como instrumentos de ensino e até os 

dias de hoje essa prática é pertinente, pois, ainda a fábula é rica para o processo de 

ensino/aprendizagem, e para formação de leitores funcionais. a principal característica das 

fábulas é a de animais como personagens principais em sua maioria as fábulas transmitem 

conhecimento, moral, cultura e costumes. “[...] a fábula é mais que um gênero literário, é uma 

prática discursiva que ultrapassando os limites do texto relaciona-se ao momento da 

enunciação” (OLIVEIRA, 2011, p. 19) como diz a autora a fábula ultrapassa as “fronteiras” do 
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texto, podendo ser aplicada ao contexto e realidade vivida pelo leitor naquele momento, 

trazendo grandes significações para o seu mundo extralinguístico.  

O processo de leitura é muito importante para a construção do cidadão, a leitura torna o 

cidadão ativo em suas relações sociais sejam elas informais ou formais, torna seres pensantes e 

críticos, por isso o professor deve instigar os seus alunos a criarem esse hábito de ler, de se 

aprofundar, de compreender o texto, tanto aquilo que está dito como o que não está, mas que 

também está dizendo nas entrelinhas.  

Trabalhar a fábula em sala de aula é uma forma de “plantar” nos alunos a semente pelo 

gosto da leitura, criando um ambiente favorável para que eles se sintam prazer no momento que 

estão lendo, o professor pode começar a incentivá-los lendo algumas fábulas para eles, e 

questioná-los sobre o que foi lido, por conseguinte, este gênero, como tantos outros gêneros 

narrativos, transmitem as vivências e a maneira de vida dos povos. Uma vez que, é através das 

histórias que escutamos, sejam elas relatadas de boca em boca ou propriamente lidas, que 

tiramos lições boa parte do que necessitamos conhecer para conviver em sociedade. Sobre ouvir 

histórias, Abramovich (1991, p. 162) nos aponta que:  

 

[...] ouvir ou ler histórias é uma possibilidade que a criança encontra para 

descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses e as soluções que todos 

os seres humanos vivem e atravessam ao longo da vida. Assim, é através de 

uma atividade prazerosa de leitura ou ouvir histórias que se pode descobrir 

outro lugar, outros tempos, outros modos de agir, de pensar e ser.  

 

Como observamos, o ato de contar histórias pode ser um relevante auxílio no processo 

de ensino-aprendizagem, no sentido de que, ao ouvir as histórias, a criança se adentra no mundo 

da imaginação, tão próprio da idade delas. São atividades prazerosas assim que proporcionam 

o contato com a leitura e com a interpretação, através do texto literário.  

 

2 LEITURA COMO UM PROCESSO INTELECTUAL  

 

Orlandi (1988), afirma que “Ler, a meu ver, é sobretudo a condição de base do trabalho 

intelectual”, enquanto a Maria Helena Martins (1994), ressalta que o ato de ler não depende 

nem se restringe apenas na capacidade de decodificar signos linguísticos, mas de dar sentido a 

eles e compreendê-los. Assim, trabalhar com a literatura infantil no processo de ensino e 

aprendizagem contribui para formação integral do indivíduo, de modo que o gênero fábula 

proporciona uma leitura crítica, leva à reflexão e à capacidade de avaliar os problemas, os 

conflitos; apresentando soluções e levando o leitor a identificar-se com a história; esta é a 
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finalidade das fábulas,  transmitir uma lição de moral o que reflete que as fábulas não foram 

feitas especialmente para as crianças, mas exclusivamente para os adultos. Eram feitas a fim de 

discutir questões políticas e usam os animais como uma forma de esconder os fatos. No prefácio 

de sua coletânea das fábulas (1668), La Fontaine torna bem explícita a intenção com que 

escrevera tais histórias; “Sirvo-me de animais para instruir os homens.” (COELHO, 2000, p. 

166). Orlandi (1988), afirma que a leitura em uma concepção mais ampla, pode ser 

compreendida como “atribuição de sentidos”.  

Desse modo, em todo momento estamos realizando leituras ao nosso redor, ao lermos 

um pequeno panfleto, uma frase escrita no quadro branco pelo professor, ao conversarmos com 

a cozinheira da escola ou com a diretora, em tudo isso vemos a leitura e estamos atribuindo 

sentidos.  “A leitura, [...] é uma questão de natureza, de condições, de modos de relação, de 

trabalho, de produção de sentidos, em uma palavra: de historicidade” (ORLANDI, 1988, p. 9). 

A leitura não é somente o ato de decodificar um texto escrito, mas vai muito mais além disso, 

há uma construção nesse processo para que chegue há uma compreensão, envolvendo toda uma 

particularidade do leitor nesse procedimento resumida pela Orlandi em uma palavra, a 

historicidade, que são os conjuntos dos fatores que constituem a história de uma pessoa, 

ajudarão na produção dos sentidos expostos em um texto. Segundo Martins (1994), nós 

aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal, e devemos valorizá-lo para ir além. A 

leitura está atrelada ao nosso convívio, as nossas experiências e ao nosso contexto de vivência 

e precisamos partir dela para alcançarmos patamares mais altos de legibilidade.  

É preciso ampliar a noção de leitura entre as pessoas, o gosto pela leitura e a prática dela 

têm caído em desuso com o passar do tempo, a conquista da leitura deve ser valorizada pois 

ainda há quem a despreze e não dê a sua devida importância, vivemos ainda em um sociedade 

com grande números de analfabetos. Para Martins (1994), ler textos escritos e escrever ainda 

hoje é algo que não é acessível a todos, o analfabetismo ainda persiste mesmo em países 

desenvolvidos e entre os antigos era um privilégio de poucos. Saber ler hoje é uma poderosa 

arma para vivermos na sociedade, a todo momento somos cercados de signos linguísticos que 

precisam serem interpretados, um recado deixado no email, um cardápio de um restaurante, a 

placa de um comércio e etc, aonde quer que olharmos estamos cercados de leituras, mas ela não 

deve ser somente algo superficial ou rasa, como diz Martins: “[...] para a maioria dos educandos 

aprender a ler se resume à decoreba de signos linguísticos [...]” (MARTINS 1994, p. 23). A 

leitura não pode ser somente essa pronúncia de signos, eles precisam significar para nós, para 

associarmos ao mundo extralinguístico, mas o que vemos é que depois de alfabetizada as 

pessoas se limitam há uma leitura deficiente, não buscam se aprofundarem.  
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De acordo com Vygotsky, a linguagem é fundamental para guiar o pensamento da 

criança, por isso, é interessante que tenham estímulos para desenvolver sua linguagem, 

alimentar seus pensamentos e sua imaginação. Assim afirma, “O desenvolvimento da 

inteligência e da personalidade é extremamente motivado, ou seja, é resultado da aprendizagem. 

As características inatas do indivíduo são condição essencial para seu desenvolvimento, mas 

não são suficientes, pois não têm força motora em relação a esse desenvolvimento.” 

(VYGOTSKY, 2004, p. 142) Portanto, é essencial pensar no processo de ensino de formação 

de leitores intelectuais que garanta aprendizagem e impulsione o desenvolvimento intelectual 

da criança. Esse desenvolvimento provém do processo de leitura, considerando como um ato 

individual e Continuum, pois os leitores de ontem, não é mesmo de hoje; estamos em um 

processo constante.  

 

3 MODELO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Os estudiosos Schneuwly & Dolz estimula a metáfora dos gêneros como um 

“megainstrumento”, ou seja, o ensino/aprendizagem por meio dos gêneros textuais, assim 

apresenta a “Sequência Didática” como uma forma de se trabalhar tanto a produção quanto a 

construção de gêneros de forma organizada e ordenada trabalhando gêneros orais e escritos. 

Assim, definem “sequência didática” como “um conjunto de atividades escolares organizadas, 

de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (SCHNEUWLY & 

DOLZ, 2004, p. 97). Diante dessa concepção apresentamos a sequência didática. 

 

3.1 Apresentação do gênero 

 

Primeiramente, é importante considerar o domínio dos alunos com o gênero a ser 

trabalhado, assim de forma inicial solicitar a produção da fábula. Após recolher esta produção; 

distribuir diferentes gêneros na sala para que possa identificar o gênero que vai ser trabalhado 

como intuito dos alunos manifestar sua familiaridade com o gênero de forma interacional; 

principalmente por ser um género popular. Em seguida, apresentar de forma sistemática o 

gênero fábula desde sua origem quanto suas características.   

Leitura das fábulas “A moça do pote de leite” - La Fotaine e a “A Raposa e as uvas”  
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A Moça e o Pote de Leite  

 

A menina não cabia em si de felicidade. Pela primeira vez iria à cidade vender 

o leite de sua vaquinha. Trajando o seu melhor vestido, ela partiu pela estrada 

com a lata de leite na cabeça. 

Enquanto caminhava, o leite chacoalhava dentro da lata. 

E os pensamentos faziam o mesmo dentro da sua cabeça. 

"Vou vender o leite e comprar uma dúzia de ovos." 

"Depois, choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos." 

"Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos e galinhas." 

"Vendo os galos e crio as frangas, que são ótimas botadeiras de ovos." 

"Choco os ovos e terei mais galos e galinhas." 

"Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas." 

"Se cada porca me der três leitõezinhos, vendo dois, fico com um e ..." 

A menina estava tão distraída que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e 

levou um tombo. Lá se foi o leite branquinho pelo chão. E os ovos, os 

pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos 

ares. 

 

Moral: Não se deve contar com uma coisa antes de consegui-la. 

 

Após a leitura é interessante iniciar uma discussão sobre o gênero para que possam se 

posicionar e atribuir sentidos.  

A fábula da Moça e o pote de leite é considerada como uma das fábulas mais antiga, no 

entanto, tem-se inúmeras versões da mesma, como também, já tenha por algum momento 

histórico literário tenha sido considerada como um conto. Uma das suas versões é destacada 

pelo autor Monteiro Lobato. O fato de a fábula apresentar um número considerável de versão, 

possibilita um trabalho de análise comparativa. 

Nesta fábula, é perceptível a ausência dos personagens como animais pois quem tem se 

destacado ao decorrer da narrativa é a menina; os animais aparecem, mas não exercem a função 

de personagem assim como em outras fábulas. É interessante no ensino das fábulas de modo 

integral, uma vez que, quanto mais distante é os elementos apresentado naquele gênero para a 

realidade do aluno, menos entusiasmado será este ensino. O professor é como mediador e 

precisa estimular seus alunos, no entanto, considerando o critério de informatividade é 

importante se atentar a previsibilidade da informação.  

A moral desta fábula parece simples e complexa, a qual, pode ser trabalhada com a 

finalidade de orientar/aconselhar ao alunado de que não podemos contar com o que já sabemos, 

mas que é importante vivenciamos nosso processo intelectual buscando sempre aprender mais, 

inclusive, com as fábulas.  
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A Raposa e as uvas  

 

Estavam uma parreira carregada das uvas mais apetitosas e maduras; cada 

cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa; como as não 

cobiçarás? Começou a fazer esforços e diligências por alcançá-las, mas qual? 

Estavam muito atrás. Por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho: “Agora 

reconheço que estão verdes, disse o animal, não gosto da fruta assim” e foi-se 

consolada.  

 

Moralidade: É costume de muitos desfazer daquilo que não podem possuir. A 

cobiça consola-se deprimindo o que não pode alcançar.  

 

Diferentemente da fábula “A moça do Pote de Leite”, esta fábula tem os animais como 

personagem principal. Por isso, torna-se interessante apresentar essa fluidez do gênero, mesmo 

sendo uma característica do mesmo a figura do animal; a ausência não faz com que perca sua 

essência. Assim, é intrigante pensar e construir com os alunos uma análise comparativa por 

inferências a presença da figura animal, nas fábulas.  A moral, também poderia ser incluída 

nesta desenvolvimento, pois na anterior a menina cobiçava ter mais, contava com mais do que 

podia; nessa, a raposa se desfaz daquilo que ela poderia ter ao se limitar e mais do que isso, ela 

se contenta com o fato de não poder ter pensando até nas condições não poder ter. Ou seja, 

neste caso; a cobiça maior é limitar a capacidade e se contentar.   

Neste momento, o prestígio é de reescrever o gênero proposto inicialmente, a fim de 

analisar os equívocos. Uma proposta de construção que estimule os alunos seria o trabalho em 

grupos consideravelmente mínimos para trabalhar tanto a escrita como o desenvolvimento 

criativo do aluno por meio de ilustrações trabalhando assim, a interpretação do mesmo. A 

escolha para produção poderia ser a partir do próprio aluno, ou melhor ainda; após trabalhar a 

leitura de duas fábulas que apresentam o mesmo e o diferente, ou seja, suas semelhanças e 

diferenças; sugerir que a partir destas concepções eles inovem e criem uma nova fábula para 

exporem aos colegas apresentando e justificando seus propósitos ali destacados. 

 

4 A LEITURA POLISSÊMICA POR MEIO DAS FÁBULAS  

  

Trabalhar com a fábula em sala é um recurso muito bem adotados por professores nos 

anos iniciais, pois é neles que os alunos estão desenvolvendo seus níveis de leitura, a fábula é 

uma leitura de fácil compreensão e que ajuda muito a explorar os sentidos que ela contém. Mas 

nem sempre o aluno consegue atribuir sentidos a ela, por estar ainda com o nível de leitura raso, 

no campo da mera decodificação, para Koch e Elias (2010), a leitura é entendida como uma 

atividade de captação de ideias”. 



 

 

P
ág

in
a1

3
8

2
 

O aluno deve captar a mensagem que está sendo passada ali no texto, por isso é 

importante que o professor faça questionamento sobre a leitura, para ver se realmente o aluno 

não só entendeu, mas se compreendeu de fato o que foi passado. “A leitura é, pois, uma 

atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza evidentemente 

com base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual [...].”  (KOCH; ELIAS 

2010, p. 11) O aluno precisa interagir com o texto para que ele consiga chegar à compreensão, 

e essa leitura pode ser construída a partir do seu contexto, de suas experiências, e de seus 

conhecimentos, pois a leitura pede do leitor muito mais que a decodificação do código 

linguístico, ele precisa ir além.  

A fábula sempre traz uma moral por trás de cada história, é através dela que podemos 

atribuir sentidos a circunstâncias da nossa vivência, para Dezotti (2003, p. 22):  

 

Interpretar uma fábula é, pois, como interpretar um enigma. Aliás, não é por 

acaso que os antigos gregos, muito antes de rotularem a fábula de mythos, 

denominaram-na de ainos, um cognato de ainigma, de que nossa palavra 

“enigma” é mera transliteração; posteriormente, mesmo a fábula esópica 

chegou a ser nomeada de Aisopeion ainigma, o que deixa entrever sua 

condição alegórica, cujo sentido se capta a partir de um esforço interpretativo. 

 

É preciso que o aluno consiga interpretar esse enigma que existe por trás do código 

linguístico contido na fábula, talvez não se consiga ver logo em uma primeira leitura, mas a 

aluno deve fazer quantas leituras for preciso para chegar as inferências necessárias referentes 

ao texto, pois para que ele consiga chegar à compreensão e ao ensinamento através da alegoria 

presente nas fábulas, segundo Todorov (1975), a fábula é o gênero mais próximo da alegoria, é 

um texto com sentido duplo.  Essas alegoria presentes nas narrativas é como se fosse uma forma 

de dizer ou transmitir algo que não pode ser dito de forma direta, como afirma Fedro (apud 

SANTOS, 2003): “essas alegóricas narrativas buscam dizer aquilo que, numa dada 

circunstância, não pode ser dito de forma direta, desprovida de uma “bela” vestimenta.” Elas 

denunciam e ridicularizam verdades e muitas vezes são omitidas pela sociedade, aprendemos 

muito por meio dos ensinamentos contidos nas fábulas, pois o fundo de verdade que ela traz é 

forte, e implica de maneira grandiosa em nossas vidas, “Para Aristóteles, a fábula deveria ser 

usada como argumento para persuadir o outro sobre uma dada verdade ou, ainda, para mudar o 

seu comportamento, servindo, pois, como ensinamento” (OLIVEIRA, 2011, p. 22). 

Nesse sentido, é importante que o leitor possa aprender lições com o texto e quando ele 

as aplica no seu cotidiano as tornam mais ricas ainda e úteis, essa moral que a fábula traz é para 

que o leitor possa compreender a mensagem que está implícita no texto, ela ajudar a esclarecer 
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aquilo que o autor quer repassar, e nela nós podemos construir sentidos além do que aqueles 

que estão sendo explicitados pela moral, como diz Koch (2010), o sentido não está lá explícito, 

mas ele é construído considerando-se as sinalizações textuais das pelos autor e agregadas aos 

conhecimentos do leitor. 

É importante se trabalhar a polissemia através das fábulas, como já foi bastante discutido 

as fábulas apresentam uma gama de significados, sabemos que um texto pode ter várias 

interpretações, e porque não instigar os leitores a trabalhar essa polissemia no texto? Para Koch 

e Elias (2010 p. 22): “A pluralidade de leituras e de sentidos pode ser maior ou menor 

dependendo do texto, do modo como foi construído do que foi explicitamente revelado e do 

que implicitamente sugerido [...]”. Dependendo do tamanho e de como foi construído esse texto, 

implica de forma direta aos sentidos atribuídos aquela fábula, é certo que o leitor não pode ler 

qualquer coisa no texto, pois ele precisa respeitar as sinalizações apontadas pelo texto, para que 

assim possa fazer uma leitura coerente. Essa variedade de leituras varia de leitor para leitor, 

pois cada um tem um conhecimento que difere do outro, mas a leitura também pode ser vista 

por outros ângulos pelo mesmo leitor através da releitura, como afirma Martins (1994, p. 85):  

 

A releitura traz muitos benefícios, oferece subsídios consideráveis, 

principalmente a nível racional. Pode apontar novas direções de modo a 

esclarecer dúvidas, evidenciar aspectos antes desapercebidos ou 

subestimados, apurar a consciência crítica acerca do texto, propiciar novos 

elementos de comparação. 

 

Relendo o leitor pode enxergar coisas que anteriormente passaram desapercebidas no 

texto, e podem atribuir leituras diferentes das anteriores, melhorando ainda mais sua visão e 

interpretação, pois na releitura podemos perceber que está implícito e que talvez não foi 

percebido, que está posto nas entrelinhas e que também estão significando nessa construção de 

sentidos.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

O artigo desenvolvido nos possibilitou uma reflexão quanto ao ensino do gênero 

literário ser trabalhado de forma organizada e por etapas a fim de exercitar tanto a escrita quanto 

a oralidade, assim como, o processo intelectual de leitura de cada aluno, tendo em vista que, é 

através da leitura que podemos crescer intelectualmente, enriquecer nosso vocabulário. Porém, 

ainda é recorrente em nossos dias encontrarmos leitores apenas como uns meros 

decodificadores, é preciso trabalhar a competência da leitura nos alunos, levando-os além do 
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nível do texto para que possam se tornarem leitores assíduos, capazes de compreenderem o que 

está nas entrelinhas, proporcionando uma leitura compreensiva e prazerosa.  

Através das fábulas pode-se trabalhar tanto a oralidade a partir do momento em que os 

alunos se dispõem a dialogar sobre o texto, compartilhando suas leituras e interpretações, como 

também a escrita ao escrevem sobre o gênero para melhorar a familiaridade com o texto, os 

ensinamentos trazidos através das morais das fábulas nos proporcionam grandes aprendizados, 

possíveis de serem aplicados a vida real do leitor.  
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RESUMO 

 
O gênero conto caracteriza-se por ter uma narrativa curta, com poucos personagens, cenários limitados, 

às vezes, em um só espaço que, diferentemente de outras narrativas, apresenta uma única célula 

dramática, não tendo espaço para histórias secundárias.Este trabalho faz um estudo dos contos “O 

Alienista”, ‘Na Arca” e “O Espelho”, de Machado de Assis, publicados em 1882 na obra Papéis Avulsos, 

objetivando compreender as relações intrínsecas entre as três narrativas machadianas, considerando o 

contexto do Realismo brasileiro e o ponto de vista crítico-reflexivo do leitor. Assim, utilizamos a 

metodologia de cunho bibliográfico e de natureza qualitativa, a partir da leitura e da interpretação do 

texto literário. Nossas discussões são pautadas em Gotlib(2004); Moisés, (2004); Rocha, (1973); 

Montesini, (2010), entre outros.Nossa leitura aponta para a pertinência do estudo do texto literário e do 

gênero conto como contribuição para a formação do leitor em sala de aula e fora dela, na perspectiva da 

humanização da literatura, citada por Cândido (2000). Concluímos pensando que a narrativa de 

Machado de Assis continua sempre atual e pertinente nos dias de hoje, no sentido de despertar o leitor 

para as peculiaridades do texto literário e da sua aproximação com a realidade que nos cerca.  

 
Palavras-chave: Estudo. Contos. Machadianos. Relações.  

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho apresenta Um estudo de relações entre os contos Machadianos: “o 

alienista”, “na arca” e “o espelho”, e por meio da leitura e reflexão destes contos poderemos 

compreender melhor o conceito de conto, de conto atípico, já que Machado de Assis inova 

nessas questões e estaremos em maior contato com a leitura e a literatura. Consideremos então 

que, o gênero conto caracteriza-se por ter uma narrativa curta, com poucos personagens, 

cenários limitados, às vezes, em um só espaço que, diferentemente de outras narrativas, 

apresenta uma única célula dramática, não tendo espaço para histórias secundárias. 

Nessa linha, este trabalho faz um estudo dos contos “O Alienista”, ‘Na Arca” e “O 

Espelho”, de Machado de Assis, publicados em 1882 na obra Papéis Avulsos, objetivando 

compreender as relações intrínsecas entre as três narrativas machadianas, considerando o 

contexto do Realismo brasileiro e o ponto de vista crítico-reflexivo do leitor. Assim, utilizamos 

a metodologia de cunho bibliográfico e de natureza qualitativa, a partir da leitura e da 

interpretação do texto literário. Nossas discussões são pautadas em Gotlib (2004); 
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Moisés, (2004); Rocha, (1973); Montesini (2010), entre outros. Nossa leitura aponta para a 

pertinência do estudo do texto literário e do gênero conto como contribuição para a formação 

do leitor em sala de aula e fora dela, na perspectiva da humanização da literatura, citada por 

Cândido (2000). 

Assim, pensamos que a narrativa de Machado de Assis continua sempre atual e 

pertinente nos dias de hoje, no sentido de despertar o leitor para as peculiaridades do texto 

literário e da sua aproximação com a realidade que nos cerca.  

Por último, vale destacar a estruturação: iniciamos com as considerações iniciais, 

apontando os objetivos, a justificativa, a metodologia, o aporte teórico, e a estrutura. A seguir, 

desenvolvemos o trabalho apresentando os contos, suas temáticas, e relações de traços e 

finalizamos com as considerações finais, seguidas das referências.  

 

2 UM POUCO DO GÊNERO CONTO 

 

O conto é uma narrativa curta, apresenta poucos personagens, há um limite de cenários 

- muitas vezes o desenvolvimento se passa em um único espaço. Além disso, tem um enredo 

conciso, sua trama se desenvolve e se encerra de maneira rápida, sem idas e vindas e de forma 

linear. De acordo com Moisés (2004), diferentemente de outras narrativas apresenta uma única 

célula dramática, e não tem espaço para histórias secundárias. 

Nesse contexto, alguns autores defendem que o conto, naturalmente, exige mais 

literatura -que romance- e literatura é o bom uso da linguagem, sem socorro de outras artes, isto 

é, o conhecimento das palavras. Nessa linha, Machado nos traz aquele conto que fixa o 

momento, uma passagem qualquer cotidiana o motivo daquele instante fixado. 

Desse modo, os contos eram publicados nos próprios jornais, facilitando o acesso e a 

leitura da população da época. Nesse sentido, Papéis Avulsos representa a completa passagem 

da fase inicial para a de total maturidade do autor, como atestam os estudiosos machadianos, 

entre os quais, Bosi; e nesse período o poder da prosa ganha uma intensidade e uma confiança 

inéditas. 

A partir disso, os contos que compõem a coletânea Papéis Avulsos foram publicados até 

meados de 1882, oito na Gazeta de notícias, e dois foram retirados de A Estação, ambos 

folhetins, considerados os principais veículos comunicativos daquela época. Nesse jornal, 

Machado publicou de 1881 até próximo a sua morte, contabilizando vinte e sete anos de 

colaboração. No final de 1882 foram reunidos para formar a referida obra. Lembramos ainda 

que o escrito Machado de Assis recusa o monólogo tradicional, neutralizado pela ironia que, 
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por sua vez, põe as certezas em questão. É comum, nos seus contos, a paródia de textos 

históricos, da bíblia, de gêneros literários, de textos pretensamente científicos; vai lançando 

alicerces para a tarefa mais complexa do romancista. 

Nesse sentido, o escritor trata de conseguir com o mínimo de meios, o máximo de efeitos 

e tudo que não estiver diretamente relacionado com o efeito, para conquistar o interesse do 

leitor, deve ser suprimido. É pertinente compreender que a intensidade, ausência de digressões, 

a proximidade entre o prólogo e o desenlace. A primeira consiste na eliminação de todas as 

ideias ou situações intermédias, de todos os recheios ou fases de transição que o romance 

permite e mesmo exige. 

Nessa perspectiva, a narrativa articula-se rumo de um desfecho inesperado, mas 

coerente com o todo da fabulação, ou seja, o desenlace final se determina desde o começo. 

Assim, só tendo em vista, constantemente, o final da história é que podemos dar a um enredo 

seu indispensável ar de consequência, ou causa, fazendo com que os incidentes, e especialmente 

o tom, apontem, o tempo todo, para o desenvolvimento da intenção. 

 

3 A NARRATIVA CONTISTA DE MACHADO DE ASSIS 

 

A atipicidade dos contos do Machado de Assis foge como atípico à caracterização 

tradicional das unidades de tempo, espaço, ação e tom. Todavia, outras categorias podem 

concorrer para a atipicidade de um determinado conto. É o caso da relação entre as partes de 

um enredo, da presença de interiorização excessiva do personagem, da utilização de uma 

linguagem moldada à semelhança do fluxo da consciência, da exploração de significantes 

visuais, assim como a apropriação de gêneros não-ficcionais. 

Nesse sentido, o narrador de Machado de Assis sugere o todo pelo fragmento, a estrutura 

pela elipse, a emoção pela ironia e a grandeza pela banalidade, e na sua obra, os tormentos do 

homem e as iniquidades do mundo desfilam nus e sem retórica e de forma imparcial e crua. 

Nessa direção, a sua técnica é a seguinte: as coisas mais tremendas são sugeridas da forma mais 

irônica; a normalidade social dos fatos é sugerida a sua anormalidade ou, ainda, o fato 

excepcional é apresentado como normal, corriqueiro. Um dos problemas elementares 

abordados pelo autor é o da identidade, a definição do ser, o desdobramento da personalidade 

e o limite entre a loucura e a razão, constituindo temáticas centrais. 

Desse modo, os contos de Machado de Assis se distribuem através de uma escala de 

planos de composição, que vai do enredo clássico e popular, de começo, meio e fim, até o puro 

desenvolvimento de uma laceração emotiva tão valorizada em nossos dias, tornando-o 
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contemporâneo dos contistas atuais. De modo geral, em seus contos é perceptível características 

como a ironia, o humor, a crítica, a análise psicológica, o niilismo, o pessimismo, conversa com 

o leitor, a intertextualidade, e a relação aparência x essência. 

Nesse pensamento, o estilo de Machado de Assis atingiu a condição de instrumento 

afinadíssimo de sugerir mais que dizer, dominando o leitor, com quem dialoga e discute os 

estados da alma dos personagens, e a quem transmite o ceticismo, a dúvida, a ironia melancólica 

das afirmações interrogativas, das perguntas que não pedem resposta. Nessa direção, sua obra 

se divide em duas fases. Na segunda, mesmo não sendo a que mais agrada ao público, encontra-

se na plenitude do poder criador, do talento e da técnica. Nessa linha, passemos a discutir 

sumariamente sobre os contos machadianos aqui selecionados. 

 

4 UMA LEITURA DOS CONTOS MACHADIANOS “O ALIENISTA”, “NA ARCA” E 

“O ESPELHO” 

 

Da obra Papéis Avulsos, selecionamos somente três contos com o intuito de analisá-los 

mais detidamente, sendo estes: O Alienista, Na Arca e O Espelho. Desse modo, as 

características serão mencionadas, na respectiva ordem: primeiro apontaremos as do conto O 

Alienista; após, as do conto Na Arca, e por último, os presentes no conto O Espelho. Nessa 

linha, é pertinente destacar que O alienista, publicado em 1881, aborda temas como o da 

loucura, o da inconstância das teorias, do cientificismo, ironia, crítica e, retrata também a 

burguesia hipócrita da época. 

A partir da leitura deste primeiro conto, podemos afirmar que o louco acadêmico 

simboliza o barroco, a linguagem bem trabalhada. Tanto é que sua prisão pode significar a 

ascensão do realismo em detrimento da escola anterior. Vale destacar ser este baseado no conto 

de Edgar Alan Poe, chamado "sistema do doutor alcatrão e do professor pena" de 1845. 

Nessa direção, compreendemos também a priorização da ciência em detrimento do 

amor, da emoção. É tanto que a esposa de Simão fica se questionando a não atenção deste 

homem da ciência, e só da ciência, nada o consternava fora da ciência; pois quando viajara, ele 

alonga os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso, tendo 

uma visão positivista; perspectivas futuras, a partir de explicações científicas.  

Machado de Assis aborda inúmeras questões ao longo do conto: o processo de 

disciplinar e transformar em patologias as singularidades; a loucura, que aparece às vezes onde 

é esperada – nos loucos, no asilo –, às vezes onde não a procuramos – no médico, no poder 

político, nas relações conjugais. Nessa abordagem, o que diferenciaria o gênio do autor e a 
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psiquiatria do louco seria a capacidade do primeiro retornar à realidade e exteriorizar em obras 

a experiência do mergulho naquele mundo imaginário. Vale ressaltar que, quando nos referimos 

à loucura é válido ter conhecimento de que é uma questão muito complexa que a ciência é 

incapaz de explicá-la totalmente. 

Com isso, a literatura nos oferece vislumbres dos mistérios da loucura e da criação e 

também da lógica subjacente aos discursos pautados na psicopatologia da expressão. É notória 

a crítica do escritor à psiquiatria explicitada em O Alienista, na forma como Simão Bacamarte 

constrói um sistema de classes em torno das pequenas diferenças que cada habitante de Itaguaí 

eventualmente apresenta. Com isso, divide os “tipos de loucuras” em dois grandes grupos – o 

dos furiosos e o dos mansos – e em várias subclasses – as monomanias, os delírios, as 

alucinações diversas.  

Foi, entretanto, no conto “O Alienista” que o escritor explorou mais profundamente esse 

tema, elegendo-o como questão em torno da qual a escritura se desenvolve e tratando-o com 

lucidez e senso crítico aguçado. O centro temático dessa obra é, justamente, a discussão em 

torno da norma, de sua existência, de sua busca, da delimitação entre loucura e razão 

O autor zomba do naturalismo e é retratada também a luta pelo poder. Nessa linha, uma 

das marcas da literatura realista dessa época é o cientificismo, propondo que as ciências são as 

únicas formas de conhecimento que explica o universo, por voltar-se para o conhecimento 

positivo da realidade, para o que é objetivo, pode ser analisado e experimentado, em oposição 

ao subjetivismo romântico. Para tanto, propunham substituir o sentimento pela razão, ou pela 

inteligência, o egocentrismo romântico pelo universalismo científico e filosófico, o culto do 

‘eu’ pelo do ‘não-eu’, entendido como sinônimo de realidade concreta, rechaçando a metafísica 

e a teologia, em favor de uma visão científica da realidade. 

Com isso, a agilidade e a condensação que caracterizam o conto chocam-se com o 

compromisso realista de análise minuciosa dos antecedentes, que explicam o acontecimento 

atual, o comportamento da personagem. Tal conflito se patenteia em vários contos dos autores 

realistas e configura uma incompatibilidade básica entre o conto, que exige economia, e a 

estética realista que, por ser analítica, propõe demorado levantamento de pormenores. Assim, 

o desacerto de propósitos gera, em alguns casos, ‘desvios’ em relação à estrutura do conto, 

aproximando-os, ora da crônica, ora do ensaio. 

Nessa mesma linha de raciocínio, o conto “Na Arca” é formado por três capítulos 

inéditos do gênesis, de modo que o eixo temático refere-se a dois irmãos que brigam por terras 

que nem se quer lhes pertencem. É perceptível, desse modo, uma analogia a bíblia, ao citar o 

livro de gênesis, certas personagens que também aparecem na história da bíblia e o modo como 
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o escritor construiu o conto. Nesse sentido, é abordada a divisão de territórios quando a água 

do dilúvio baixar. Como já dito, faz-se uma referência a Caim e Abel, mostra a realidade, a 

normalidade dessas representações sociais. Assim, Machado de Assis aponta na sua produção 

uma universalidade em relação à natureza, utilizando de bastante ironia a partir da noção, neste 

conto, de que os escolhidos perpetuariam a paz, a concórdia. Assim, verificamos também a 

presença do tema da vaidade, ego, disputa de poder, separação, e o autor concebem-nas como 

inerentes ao ser humano. 

Nessa direção, na tentativa de fazer um breve resumo sobre o conto Na Arca, 

observamos que o capítulo B, aborda já a parte da agressão física entre os irmãos, ou seja, uma 

espécie de transformação dos homens em animais. É aí que Machado coloca a relação lobo e o 

cordeiro, fazendo essa analogia com o bem e o mal e há o retrato de ações que são motivadas 

por impulso. Já no capítulo C, a arca ainda estava sobre o mar. Nessa parte é observável a 

utilização da linguagem bíblica e o fato de que não há nas mulheres esse egoísmo, mas sim nas 

personagens principais. É tanto que em um trecho Noé fala: "eles ainda não possuem as terras, 

e por elas já brigam", esse fragmento de certo modo é a mensagem principal, a síntese do conto.  

Por último, no conto O Espelho é abordado o esboço de uma nova teoria da alma humana 

quando quatro ou cinco pessoas passam a discutir questões metafísicas. A personagem principal 

é chamada de Jacobina e ao sentarem para conversar sobre este assunto, toma a palavra somente 

para si, transformando-se agora em um monólogo, e começou a despejar palavras referentes à 

natureza da alma. Assim, ele afirma que não há uma só alma, mas sim duas: a interna e a externa, 

ou seja, uma que olha de dentro para fora e outra de fora para dentro. 

Na narrativa, é abordada a questão de as pessoas estarem sempre se prendendo a alguma 

coisa, às vezes, considerando-as mais importante que o seu interior. Assim, o homem é 

comparado com uma laranja, formado por duas partes. Em uma passagem o protagonista afirma 

"nunca mais verei o meu ouro", e a partir deste, observa-se a elevação dos bens materiais e da 

noção do parecer ser como pontos mais relevantes. Verificamos assim que, quando se perde os 

bens materiais, perde-se, para muita gente, o sentido da vida. Logo, o conto aponta como somos 

superficiais e o fato desta alma exterior mudar de natureza, estado. 

O conto “O Espelho” é o esboço de uma nova teoria da alma humana, ambienta-se, 

inicialmente, em uma casa no morro de Santa Tereza, onde cinco cavalheiros debatiam temas 

metafísicos, dos quais o mais controverso era a natureza da alma. Jacobina, um deles, para 

melhor exemplificar o tema, se dispõe a expor uma parte da história de sua vida, condicionando 

o silêncio dos outros quatro companheiros. Assim, narrou então sua história: quando, aos 25 

anos, tornou-se alferes, nomeação que lhe garantiu status e orgulho familiar. Por ser um rapaz 
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pobre, seu fardamento lhe foi dado por seus amigos e em decorrência do uso do uniforme, 

passou a ser visto e identificado com o cargo que assumira, ou seja, não era mais chamado por 

seu nome, mas, sim, por sua alcunha, “senhor alferes”. Posteriormente, Jacobina termina de 

narrar e saí, provando aos colegas a teoria das duas almas e estes ficam atônitos. 

O primeiro ponto, por nós destacado, diz respeito à etimologia do nome Jacobina, do 

tupi, significa terreno de cascalhos ou terreno impróprio para a agricultura, significado que, de 

certa maneira, está retomado no conto, pois a personagem Jacobina, mesmo estando presente 

nos debates, não participa de nenhuma discussão, em outros termos, Jacobina não contribui 

com a reflexão, “não dá frutos”. Com a dicotomia alma interior/exterior, afirma-se que o texto 

Machadiano antecipa por uns trinta anos os modelos fenomenológicos da consciência, com sua 

intersubjetividade ou implicação mútua do sujeito e do objeto, tornando-se, dessa forma, 

merecedor de atenção. 

No conto, há o transporte da constituição da identidade individual de Jacobina para a 

constituição da identidade nacional. As identidades nacionais são construídas a partir dos mitos 

e tradições; assim, notamos que, no conto, a identidade brasileira está vinculada à cultura 

portuguesa (espelho português antigo), que representa a tradição. Dessa forma, poderíamos 

aceitar que, quando ele apresenta qualquer tipo de problema com sua identidade pessoal, essa 

mesma situação transporta-se para a identidade nacional brasileira. 

O conto “O Espelho” desperta o interesse, não só por sua análise dos paradoxos da 

consciência humana, como também pela riqueza de seu discurso em nível metaliterário. Obra 

que espelha sua própria forma, o conto também comenta sobre a escritura em geral, sugerindo 

sua função como uma atividade em que o autor cria sua própria “alma exterior”, e talvez até 

uma função auto-corretiva, na qual o escritor, ao olhar para dentro, se cura.  

A partir de Papéis Avulsos, Machado de Assis engendra a fórmula que esconde a 

contradição entre parecer e ser, entre a máscara e o desejo, entre o rito claro e público e a 

corrente escura da vida interior; reconhecendo o antagonismo, o autor se detém na cinzenta 

conformidade, na fatal capitulação do sujeito à aparência dominante. Para Machado, é ilusão 

supor a autonomia do sujeito; a necessidade de proteger-se e de vencer na vida – mola universal 

– só é satisfeita pela união ostensiva do sujeito com a aparência dominante; não há conformismo 

em machado, há o conhecimento de que os homens se defendem. Daí, as máscaras, o apelo à 

aparência dominante; o normal é a forma pura da aparência pública, a forma formada, a forma 

alheia a qualquer movimento interior.            

Por outro lado, referente ao problema da busca de identidade: o espelho; se o mais 

profundo em nós é a opinião dos outros. Já referente ao problema da loucura, cita “o alienista”. 
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Nesse conto, machado discute o conceito de normalidade, trata com ironia os métodos da 

ciência. Depois de idas e vinda, internando e liberando pacientes, o alienista acaba se 

internando, por se considerar o único louco da comunidade, logo ele, o representante máximo 

da ciência. 

A partir das coletâneas de 1880, sua produção em contos ganha um novo padrão formal 

e conteudístico, havendo o desenvolvimento minucioso de um flagrante objetivo, submetido à 

estrutura interna do personagem, a exploração de acontecimentos plausíveis, com boa dose de 

exceção e de fantástico com desfecho inusitado, a adoção de formas tradicionais como o 

diálogo, a fábula ou a paródia de textos representativos de um comportamento intelectual, 

ganhando novos significados com a ironia e a perspectiva dialogizante. 

Nesse contexto, é pertinente o destaque de um traço realista do século XIX em que uma 

das marcas da literatura realista (séc. XIX) é o cientificismo, que propõe a crença de que as 

Ciências são as únicas formas de conhecimento capazes de explicar o Universo. Desse modo, 

a ciência deve se voltar para o conhecimento “positivo” da realidade, para o que é objetivo e 

pode ser analisado e experimentado. 

No conto “O Alienista”, a extensão, o número de personagens, as células dramáticas 

secundárias conectadas à célula principal, levam esse conto a aproximar-se da novela. A 

discussão epistemológica acerca dos métodos da ciência e do conceito de loucura é outro índice 

de atipicidade. Por último, em relação ao conto O Espelho, publicado pela Gazeta de Notícias, 

em 08 de Setembro de 1882. Este conto apresenta as seguintes características: a ironia; a crítica; 

a intertextualidade; o diálogo. A partir dessas discussões, apontaremos algumas considerações 

de fundamental importância para a solidificação dessas leituras. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse contexto, apresentamos algumas concepções acerca da teoria do conto tradicional 

e os traços abordados pelo autor Machado de Assis que podem, porém, caracterizá-los enquanto 

contos atípicos, ou seja, que ultrapassam essas ideias primeiras. Nessa direção, expomos de 

modo sintetizado conceitos acerca do conto “O Alienista”; “Na Arca” e “O Espelho”, suas 

personagens, características, temáticas, dentre outros. 

Dessa maneira, atento à realidade de sua época, machado captava o debate das ideias 

em voga e, melhor que ninguém, reeditava esse debate não só na crônica, mas na ficção, em 

particular no conto. Para tanto, os contos do escritor concentram-se mais no comportamento e 
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sentimento que no incidente de uma intriga e é por meio do flagrante que tenta captar a essência 

do indivíduo ou de uma instituição social. 

Sabendo isso, portanto, é fundamental a compreensão da obra Papéis Avulsos; das 

características e temáticas exploradas pelo escritor e dos conceitos chaves acerca do conto 

enquanto gênero literário, mas que podem não ser suficientes para explicar criações como as de 

Machado. Portanto, para se compreender os contos de Machado de Assis é importante ter em 

mente que o modo de contar história pode ser tão ou mais importante do que a própria história.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho objetiva analisar a partir da leitura crítica de três importantes obras, a saber: O 

Sertanejo, de José de Alencar; Luzia-homem, de Domingos Olímpio; e O Quinze, de Raquel de Queiroz, 

de que maneira o regionalismo literário se constitui como uma das categorias de representação das letras 

brasileiras, sobretudo do gênero narrativo. Visando a realização desse intento, buscamos investigar o 

regionalismo como movimento político, cultural e literário, estabelecendo, uma leitura comparatista que 

possibilite a compreensão da função do regional em cada período de sua aparição. A metodologia 

adotada tem como ponto de partida os estudos e pressupostos da Literatura Comparada, por meio dos 

quais problematizaremos tendências diferenciadas do regionalismo literário. Nessa perspectiva, o 

presente trabalho revela os diferentes modos de literatizar uma determinada região e os interesses 

expressivos que, de uma época para outra, circunscrevem a função da regionalidade no texto literário. 

Assim, o regionalismo constitui como um movimento que se transforma e reatualiza-se no processo de 

formação da literatura brasileira. 

 
Palavras-chave: Regionalismo. Literatura brasileira. Identidade.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O regionalismo literário brasileiro tem representado uma tendência de destaque, 

tornando um dos principais projetos estéticos de nossa ficção. Desde o nacionalismo romântico 

ao desdobramento do modernismo, percebemos a preocupação em construir um projeto 

comprometido com a identidade nacional, em que revelasse as particularidades das regiões 

brasileiras, uma espécie de amostra de seus diferentes aspectos sociais, históricos, geográficos 

e culturais. 

Após o rompimento com o estatuto colonial, a preocupação com a construção da 

identidade nacional tornou-se algo recorrente na literatura brasileira. Alguns estudiosos, 

segundo Ceccarello (2010) datam o surgimento do regionalismo a partir do advento do 

romantismo, tendo seu momento de apogeu com os romances de trinta. Contudo, outros 

teóricos, como Chiappini (1995) consideram a tendência ainda vigente e de interesse da crítica 

moderna, refutando, desse modo, a ideia de que o regionalismo é uma categoria ultrapassada.  

Em consonância a esse pensamento, o professor José Carlos Garbuglio (1979), ressalta 

que o regionalismo tem “fôlego de gato”, haja vista que tem configurado como um fenômeno 
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universal, dado o seu reaparecendo tanto em temas de obras literárias quanto em pesquisa de 

pós-graduação, principalmente após os efeitos da globalização.  

De acordo com Chiapinni (1995, p. 154), a história do regionalismo brasileiro surge a 

princípio para caracterizar a literatura produzida fora de São Paulo e Rio de Janeiro, como 

também problematizar os efeitos da globalização após a chegada da industrialização e 

urbanização. Contudo, como enfatiza a autora, a tendência regionalista passou a sobreviver ao 

tempo.  

De acordo com suas dez teses (1995), o termo regionalismo configura-se uma tendência 

universal e contemporânea, uma vez que tem suscitado não apenas a consciência nacional a 

partir da valorização do local, mas também questões teóricas e estéticas em relação ao outro 

cultural. Suas teses buscam resumidamente desconstruir os preconceitos comumente associado 

a ideia de que retratam apenas personagens e regiões rurais.  

Na percepção crítica desenvolvida pela estudiosa, a tendência regionalista deve ser vista 

como uma categoria de estudo ampla e heterogênea, ao discutir “o problema do valor; da relação 

entre arte e sociedade; das relações da literatura com as ciências humanas; das fronteiras 

movediças entre clãs” (CHIAPPINI, 1995, p. 156). Desse modo, as peculiaridades locais 

ganham amplitude simbólica, permitindo o universal se realizar no particular. Nessa 

perspectiva, podemos entender o regionalismo como uma categoria histórica ao considerarmos 

sua constate aparição e reatualização no processo de formação da literatura brasileira, de modo 

a promover uma tradição no sistema literário como um todo. 

Segundo o crítico literário Antônio Candido (1993), o regionalismo desde a sua 

fundação tem desempenhado um importante instrumento de autonomia literária, contribuindo 

inclusive para sua definição. Apesar de alguns autores considerarem a tendência ultrapassada, 

o teórico defende sua permanência na contemporaneidade.  

Diante disso, o presente trabalho busca realizar um estudo crítico do regionalismo 

literário, considerando suas diversas aparições, tendo em vista que a perspectiva não aparece 

de forma homogênea ao longo da história da literatura brasileira. Visando a realização desse 

intento, elegemos três obras pertencentes, cada qual, a um determinado regionalismo, a saber: 

O Sertanejo, de José de Alencar; Luzia-homem, de Domingos Olímpio; O Quinze, de Raquel 

de Queiroz. 
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2 CATOGRAFIAS DO REGIONALISMO LITERÁRIO BRASILEIRO 

 

Antes de analisarmos o romance O sertanejo de José de Alencar, é válido ressaltarmos 

que o surgimento do regionalismo na literatura brasileira surge como uma tendência dissidente, 

na tentativa de construir uma literatura desvinculada da matriz europeia que representasse a 

realidade local. Assim, os escritores comprometidos a essa reivindicação, desenvolve aquele 

que seria considerado pela crítica o primeiro regionalismo. 

O romance O Sertanejo constitui como uma das principais obras pertencentes a primeira 

fase regionalista, também denominada de Sertanismo, uma vez que trouxe o sertão para dentro 

da ficção. Vale destacar que os territórios nacionais, como é o caso do sertão, aparecem narrados 

nos romances desse período de maneira idealizada. Nesse contexto, José de Alencar surge como 

um dos maiores expoentes da estética romântica empenhado em descrever as paisagens 

brasileiras, sobretudo, do interior do país.  

Na perspectiva romântica, o escritor retrata o interior do Ceará como símbolo da 

nacionalidade que não se corrompeu com a chegada da industrialização, criando assim, uma 

espécie de imagem grandiosa da nação. A valorização da natureza vem contrastar, por sua vez, 

com a degradação da vida citadina. Desse modo, a valorização do território brasileiro fornece 

as bases para a formação de uma literatura nacional. 

Publicado em 1875, o romance narra em tom heroico e idealizado o sertão nordestino 

do século XIX. Com olhar arguto e sensível, Alencar descreve as paisagens brasileiras e 

consequentemente seu desejo de individuação nacional.  

Ambientado no interior brasileiro, o romance coloca em cena os sertões do Ceará, onde 

desenrola a história do destemido Arnaldo, homem simples do campo que sem moradia fixa 

vagueia pela região sertaneja. Possuidor de qualidades excepcionais, a personagem demonstra 

desde a tenra idade certa superioridade ao realizar façanhas que o distingue dos outros meninos 

de sua idade, como o momento em que ele enfrenta um touro:  

 

Arnaldo esperou o boi a pé firme; seus companheiros, vendo o animal cair 

sobre ele, julgaram-no esmagado. Mas o intrépido vaqueirinho segurou os 

chifres da fera e saltou-lhe no cachaço. [...] logrou-o, porém, o menino, que 

erguendo-se em pé sobre a alcatra, alcançou o cacho de catolés e cortou-o. 

Depois do que, saltando em terra, veio apresentar a Flor a sua conquista, tão 

gloriosa como a dos pomos de ouro de hespérides (ALENCAR, 2005 p. 141). 

 

Arnaldo demonstra um total domínio em relação a natureza e aos animais. Em contraste 

a ele, temos Marcos Fragoso, homem nascido no campo que abandonou o sertão para desfrutar 
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as regalias da cidade. O romance transcorre sua narrativa na terceira pessoa, de tal modo, que 

podemos classificá-lo como heterodiegético, ou seja, a história é contada pelo narrador. Seu 

enredo desenvolve-se em um tempo claramente definido, 1864. Apesar do espaço ocorrer no 

vale do Jaguaribe, Ceará, a trama desenrola-se num espaço aberto, não se limitando apenas a 

este único local. 

O enredo assemelha-se as histórias medievais de cavalarias, ao narrar as peripécias 

heróicas do vaqueiro Arnaldo. A personagem é descrita como um legitimo representante 

sertanejo “[...] moço de vinte e um anos, de estatura regular, ágil e delgado de talhe. Sombreava-

lhe o rosto, queimado pelo sol, um buço negro como os compridos cabelos que se anelavam 

pelo pescoço” (ALENCAR, 2005, p. 13).  

Possuidor de um porte físico extraordinário, Arnaldo é caracterizado como um ser 

exótico, portador de qualidades incomuns que trabalhava para o capitão Gonçalo Pires Campelo 

na esperança de conquistar a filha do fazendeiro, Dona Flor, a qual nutre uma verdadeira 

adoração, mostrando-se sempre um fiel escudeiro. Além de Arnaldo e Dona flor, também temos 

o narrador-personagem Severino, que ao longo da narrativa busca definir-se, contudo, não 

consegue, configurando-o como um personagem genérico, que representa o povo do sertão. 

Os capítulos titulados como “A infância”, “Adolescência” e “Anhamum” apresentam-

se reveladores no que concerne a idealização de Arnaldo, ao detalhar com minúcias suas 

aventuras e problematizar o dilema da modernidade frente a tradição do sertão, à medida que o 

narrador relata que o sertão “[...] não era assim no século passado, quando apenas se 

encontravam de longe em longe extensas fazendas, as quais ocupavam todo o espaço entre as 

raras freguesias espalhadas pelo interior da província” (ALENCAR, 2005, p. 9).  

À medida que Alencar vai descrevendo a região sertaneja, a imagem do sertão castigado 

pela seca logo é substituída pela imagem de um lugar próspero e fértil. Nas palavras do próprio 

autor, “Aquela várzea que ontem ao escurecer afigurava-se aos vossos olhos o leito nu, 

pulvurento e negro de um vasto incêndio, bastou o borraceiro da noite antecedente para cobri-

la esta manhã da virescência sutil, que já veste a campina como uma gaze de esmeralda. 

(ALENCAR, 2005, p. 44).  

O Sertanejo em seu conjunto celebra as regiões dos sertões como um espaço majestoso, 

repleto de belas paisagens, o que nos faz perceber a busca do escritor em ressaltar a diversidade 

do Brasil e sua consequente superioridade. Segundo Almeida, O Sertanejo representa o: “[...] 

desejo de substituir o mito indianista, então em acentuado processo de desgaste, pelo mito 

sertanista na busca de arquétipos com que se pudessem identificar as aspirações nacionalistas 

tão atuantes no Romantismo brasileiro.” (ALMEIDA, 1981, p. 49-50). 
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Nessa perspectiva, destacamos o surgimento do regionalismo brasileiro, como uma luta 

pela afirmação da identidade nacional, e consequentemente sua autonomia literária. O país 

recém independente necessitava de ser diferenciado e superado tanto em relação à construção 

da identidade do país quanto a de uma literatura nacional. Nesse sentido, a obra expressa por 

meio do espaço conferido aos seus personagens, os anseios pela afirmação da identidade local. 

Nesse contexto, o romance surgiu como um dos projetos intelectuais que refletiu os ideais 

políticos e sociais de sua época. 

Vale ressaltar, portanto, sua importância no processo de formação e amadurecimento da 

literatura nacional. Além do regionalismo de Alencar, circunscrito no romantismo, temos o 

segundo regionalismo, que surge sob a influência do naturalismo em reação a representação 

idealizada da fase anterior. Nas palavras de Afrânio Coutinho (1986), essa fase do regionalismo 

apresenta-se de forma mais documental, numa escrita cientificista.  

Publicado em 1903, por Domingos Olímpio, o romance Luzia-Homem é considerado 

um clássico do regionalismo naturalista ao destacar traços de cientificidade ao longo de toda a 

narrativa. Assim como O Sertanejo, o romance de Domingos Olímpio traça um painel do 

interior do Nordeste, no entanto, este é apresentado com descrições realistas ao descrever os 

sofrimentos do povo do sertão castigado pela seca e miséria.  

O romance tem como principal personagem, Luzia-Homem, retratada como uma mulher 

de força física extraordinária, que esconde atrás de seus espetaculares músculos uma alma 

feminina doce e sensível. A personagem representa não apenas a força da mulher nordestina 

que busca resistir as adversidades da seca, mas a mulher como um todo que tenta superar-se, 

não se limitando apenas ao cuidado do lar, mas que busca também os espaços do trabalho, ditos 

na época como lugar exclusivamente masculino.  

A obra traz para o bojo literário um olhar atento de Domingos Olímpio sobre o cenário 

do Ceará, durante o período da extensa seca de 1878. O enredo é desvelado em meio a 

construção da penitenciária em Sobral, local onde vários retirantes buscam abrigo e trabalho. 

Luzia se apresenta ao mesmo tempo como uma mulher que desperta o desejo nos homens e a 

inveja nas mulheres. Seu corpo é descrito como belo e definido em virtude, principalmente dos 

trabalhos forçados que desempenhou no decorrer de toda a sua vida. Levada a trabalhar na roça 

desde pequena pelo seu pai, a personagem passa a vestir-se com roupas de homens, costume 

que explica o estigma de Luzia-Homem, como pode ser verificado na passagem: 

 

[..] eu lhe digo, seu doutor. Desde menina fui acostumada a andar vestida de 

homem para ajudar meu pai no serviço. Pastorava o gado; cavava bebedouros 
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e cacimbas; vaquejava a cavalo com o defunto; fazia todo o serviço da 

fazenda, até o de foice e machado na derrubada dos roçados. Só deixei de usar 

camisa e ceroula e andar encouraçada, quando já era moça demais, ali por obra 

dos dezoito anos. Muita gente me tomava por homem de verdade (OLIMPIO, 

1984, p. 20). 

 

A personagem é apresentada como uma mulher dotada de força espetacular que carrega 

sobre a cabeça uma tábua com cinquenta tijolos, que desperta tanto o espanto quanto o 

preconceito por parte da sociedade. Apesar de sua força física que a fazia superior entre os 

próprios homens, a personagem revela-se uma mulher frágil, que esconde sua feminilidade por 

meio de suas roupas masculinizadas: “Sob os músculos poderosos de Luzia-Homem estava a 

mulher tímida e frágil, afogada no sofrimento que não transbordava em pranto, e só irradiava, 

em chispas fulvas, nos grandes olhos de luminosa treva” (OLIMPIO, 1984, p. 9). A personagem 

caracteriza-se, portanto, como mulher exótica e complexa.   

Ao lado de Luzia temos Alexandre, seu amigo fiel, que a pede em casamento, fazendo 

florescer nela “a insurreição dos germes da vida sofreados e um clamor de instintos, entoando 

o hino de glória à maternidade vitoriosa” e a “delícia de capitular” (OLIMPIO, 1984, p. 96). 

Além de Alexandre, temos Terezinha, moça branca que começou a prostituir-se desde cedo. A 

narrativa gira em torno do drama amoroso entre as personagens, Luzia, Alexandre e Crapiúna, 

homem de índole má e perversa que nutre um amor doentio por Luzia.  

Percebemos por meio das características relatadas pelo narrador em relação aos 

personagens Luzia e Alexandre, uma certa idealização herdada do romantismo, tendo em vista 

que são descritos com traços de heroísmo dos personagens românticos. No decorrer da trama, 

identificamos, além dos personagens, o espaço sertanejo com suas: 

 

[...] esquálidas figuras de aspecto horripilante, esqueletos automáticos dentro 

de fantásticos trajes, rendilhados de trapos sórdidos, de uma sujidade 

nauseante, empapados de sangue purulento das úlceras, que lhes carcomiam a 

pele, até descobrirem os ossos, nas articulações deformadas”, naquela terra 

castigada, “nota de contraste” na “gloriosa harmonia dos astros”. Os escravos 

são apenas nomeados como parte da multidão que compõe a paisagem da seca, 

e aparecem numa breve alusão de Luzia que, espantada ao ver a amiga 

Terezinha trabalhando duro para a própria família, diz: “Amaldiçoada? Que 

maluquice! E por isso está servindo de negra cativa (OLIMPIO, 1984, p. 43).  

 

O escritor Domingos Olímpio, ao relatar à seca em sua obra, denuncia de forma chocante 

as condições miseráveis em que viviam os retirantes. Como podemos perceber em outra 

passagem em que “[...] Deslizava a intérmina torrente de retirantes andrajosos, esquálidos, 

torpemente sórdidos, parando de porta em porta, a mendigarem uma migalha, ossos, membranas 
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intragáveis, os resíduos destinados a repasto de cães” (OLIMPIO, 1984, p. 44). Vale ressaltar, 

que o autor não reduziu o homem a condição de animal, apenas o colocou dentro de um cenário 

hostil e miserável. 

O romance enquadra-se como uma obra naturalista, à medida que desvenda as diversas 

realidades sertanejas, não se limitando em mostrar apenas o grupo mais humilde da sociedade, 

mas as condições sub-humanas em que eles viviam.  

Apesar da temática do regionalismo já ter percorrido um importante caminho na 

produção da literatura nacional, como pudemos observar através das análises dos dois 

romances, a literatura brasileira ainda necessitava determinar uma identidade para a literatura 

nacional. Tarefa incumbida ao modernismo e suas vertentes. Para isso, foi necessário romper 

com os modelos pré-estabelecidos, quebrar com os padrões formais e decretar uma nova forma 

de ver e ler as artes plásticas e literárias. 

Nesse contexto, o regionalismo de 30, produzido principalmente no Nordeste, com as 

suas personagens realistas e em tom confessional, trouxe à tona realidades de um Brasil até 

então ignorado. De modo particular, muitos dos romances que retrataram o espaço geográfico 

do Nordeste brasileiro desta época destacam a transição da sociedade de estrutura rural e 

oligárquica para uma sociedade urbana e burguesa.  

Porém, vale destacar que o romance de 30 não se limita ao regionalismo, tampouco a 

região Nordeste do Brasil, mas foi através das produções literárias deste período que o 

nordestino ganhou destaque como símbolo do homem do campo, do migrante fugindo da seca.  

Rachel de Queiroz surge no cenário literário nacional com relevo e desenvoltura a partir 

de 1930, após a publicação do romance O Quinze, obra que lhe projetou como ficcionista de 

envergadura e lhe colocou ao lado daqueles que produziam uma literatura de protesto e de 

denuncia social, a chamada literatura regionalista de 30. O Quinze é um dos romances mais 

conhecidos da escritora, pois além de ser sua obra de estreia, é a que estabelece em termos 

cronológicos e temáticos, como pertencente ao regionalismo modernista de 30. Neste romance, 

identificamos uma estética neo-realista, uma vez que apresenta personagens degradadas pelo 

flagelo da seca, vivendo em condições miseráveis e assumindo o dramático destino do migrante 

nordestino. 

Deste modo, o drama da seca que surge no romance como elemento motivador dos 

deslocamentos das personagens, como também toda a carga de problemas geográficos e sociais 

que acomete os nordestinos, são utilizados como cenário para contar a história de Conceição, 

moça emancipada. Conceição é uma mulher que desfruta de autonomia e por isso se distancia 

das demais que viviam ao seu lado. Ela questiona os modelos de realização pessoal 
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estabelecidos pela sociedade e se nega ao casamento. Além da personagem não querer se casar, 

ela opta por assumir o papel de mãe, através da adoção do afilhado, com isso desafia o destino 

das mulheres do seu tempo e põe em xeque os valores sociais. De um modo geral, Conceição 

configura-se uma mulher que foge dos padrões instituídos socialmente, assim como a 

precursora das protagonistas femininas de Rachel de Queiroz que se destacaram pela 

transgressão dos valores morais, pela rebeldia, pela força e determinação da mulher em busca 

de uma realização pessoal. 

Conceição assume a condição de mulher independente e emancipada, a qual segue na 

contramão do destino das demais ao renunciar o amor, se negar ao casamento e, por fim, 

cumprir com a sua missão de ser mãe, ao criar o afilhado, mesmo sendo ela uma moça solteira. 

Amante da leitura, Conceição vivia apegada aos livros, dedicava sua vida ao professorado e a 

prestação de socorro aos refugiados da seca. Mas, não escondia a forma carinhosa e a atração 

que sentia pelo primo Vicente.  

 

Mal começou a dança, entrou Vicente, encourado, vermelho, com o guarda-

peito encarnado desenhando-lhe o busto forte e as longas perneiras ajustadas 

ao relevo poderosa das pernas. A Conceição pareceu que uma rajada de saúde 

e de força invadia subitamente a sala, purificando-a [...] (QUEIROZ, 2012, p. 

21). 

 

No entanto, diferentemente de Conceição que era uma moça culta, Vicente era um 

vaqueiro xucro, uma figura emblemática do sertão nordestino, um homem fortemente ligado às 

suas raízes, a seus valores, e inflexível para acompanhar as ideias modernas de Conceição. 

Deste modo, essas diferenças foram aos poucos formando um abismo entre eles, e Conceição 

via cada vez mais distante a possibilidade de construir uma história de amor. Portanto, mesmo 

Conceição se sentindo encantada pela beleza e virilidade de Vicente ela recua diante da 

imprecisão e incerteza que existia entre ambos.  

Além de recusar o matrimônio, e cuidar do afilhado que o adotara como filho, Conceição 

dedicava o seu tempo livre às leituras, e quando interrogada pela avó sobre o assunto do livro 

que lia, pacientemente, ela explica: “Trata da questão feminina, da situação da mulher na 

sociedade, dos direitos maternais, do problema” (QUEIROZ, 2012, p. 131). Para Dona Inácia 

esses livros não eram próprios para moças lerem, pois no seu tempo “[...] moça só lia romance 

que o padre mandava” (QUEIROZ, 2012, p. 130).  

Assim sendo, Conceição cria uma identidade própria que foge da delicadeza, protótipo 

das mulheres, como pode ser observado nas irmãs de Vicente, Lourdes e Alice, sempre 

envolvidas com mimos angelicais; ela não se casa como Cordulina que se ver obrigada a 
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acompanhar o marido Chico Bento e os filhos na grande fuga da seca e da miséria; nem abdica 

da luta como fez Mocinha, que desiste de acompanhar a família para trabalhar, posteriormente 

se entrega a prostituição e termina mendigando seu sustento e do filho pequeno. 

Portanto, diferentemente de todas elas, Conceição não se conforma com o destino 

traçado às mulheres de seu tempo, conquistando sua independência e sua emancipação, mesmo 

que precise renunciar ao amor e ao casamento. Por isso, Conceição existe por si só, e 

racionalmente decide a sua vida, mostrando personalidade e segurança nas suas ações, sem se 

importar com as imposições sociais nem com a opinião das outras pessoas. 

 

3 CONCLUSÃO  

 

Diante do que foi exposto, percebemos, portanto, que o regionalismo na literatura 

brasileira tem passado por diferentes perspectivas ao longo de sua evolução. Nessa 

interpretação, o termo regionalismo deve ser tomado como um movimento que de modo algum 

é estático, mas que se transforma e que, por isso, não deve ser exclusivo de um determinado 

momento histórico, (re)aparecendo desde as primeiras manifestações literárias, voltadas para a 

representação dos valores locais, mas também em obras contemporâneas, conforme 

percebemos ao longo desse trabalho. 
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RESUMO 
 

O romance Vidas Secas (1938), do autor Graciliano Ramos, é um marco na história da literatura 

nacional. Pertencente a uma das épocas mais valorizadas da literatura brasileira, o romance faz parte da 

segunda fase do Modernismo Brasileiro, e explora uma perspectiva regionalista e política própria das 

produções literárias da década de 1930. Apresenta em seu enredo uma família forçada a adotar uma vida 

nômade, de constante abandono e deslocamento, por causa da seca que se espalha pela região Nordeste. 

Dotado de um caráter cíclico, o romance tem como um dos seus pontos de destaque a representação 

humanizada e comovente na construção da figura da personagem Baleia, a cachorra da família. Tendo 

isso em vista, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma análise por meio de uma revisão 

bibliográfica de cunho qualitativo da obra Vidas Secas, enfatizando o processo de animalização que a 

família protagonista passa, ao mesmo tempo em que analisamos como esse processo se dá de maneira 

contrária na representação do animal de estimação da família, Baleia, que é personificada. Os resultados 

da nossa pesquisa apontam que tal processo é ampliado pela perspectiva intrusiva do narrador da obra, 

no que diz respeito aos pensamentos e sentimentos das personagens que a compõem, em especial no 

capítulo IX “Baleia” que narra o comovente episódio da morte do animal. Sendo assim, concluímos com 

uma reflexão sobre as estratégias narrativas invocadas pelo autor na construção de sua obra, 

especificamente no tratado da personagem Baleia, e como esses mecanismos contribuem na criação de 

uma relação empática entre o leitor e a personagem. 

 

Palavras-chave: Baleia. Modernismo. Personificação. Romance. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise da personagem Baleia, a cachorra 

da família protagonista do romance Vidas secas de Graciliano Ramos, com a finalidade de 

refletir sobre o processo de humanização o qual o animal sofre durante o decorrer de toda a 

obra, mas focando principalmente no capítulo intitulado Baleia, que narra os acontecimentos 

que levam a morte do animal, ao mesmo tempo que propomos uma reflexão sobre como tal 

processo se dá de maneira oposta com o resto da família, ou seja, a animalização pela qual eles 

passam. Para isso, iniciaremos nosso estudo com a algumas reflexões sobre a estrutura narrativa 

da obra, enfatizando principalmente questões referentes ao foco narrativo. Para, por fim, 

analisarmos como esse processo de animalização e personificação se dão e quais efeitos eles 

criam ou contribuem para criar, dentro do texto. 
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O enredo da obra inicia-se com o drama de uma família forçada a adotar uma vida 

nômade em decorrência da seca que se alastrou pela região Nordeste, cenário este que se tornou 

o plano de fundo da narrativa. A obra é dividida em 13 capítulos, sendo definido por Rubem 

Braga (1938) como uma “novela desmontável” pela natureza independente que seus capítulos 

apresentam, cada um focando em personagem diferente da família ou um acontecimento 

específico, podendo ser lidos em diferentes ordens. O primeiro capítulo “Mudança” e o último 

capítulo “Fuga” são exceções a essa regra, pois são os únicos a apresentarem uma posição fixa 

dentro da obra.  

Podemos justificar essas diferentes possibilidades de ordenação da leitura pela própria 

forma como a novela foi constituída, afinal, Ramos escreveu os primeiros capítulos, que mais 

tarde constituíram a obra, como contos.  Dos pontos fixos que o primeiro e último capítulo 

representam, nasce um caráter cíclico, pois podemos facilmente notar as semelhanças entre a 

situação inicial e a final da família, apesar de todos os acontecimentos no meio da obra, parece 

haver, ao final, uma volta ao começo. A busca por uma vida melhor longe da seca continua. 

Um dos pontos de destaque da novela é a representação humanizada e comovente na 

construção da figura da personagem Baleia, a cachorra da família. Portanto, buscamos, a seguir, 

refletir sobre como tal personagem é caracterizada na obra e os diferentes recursos usados que 

resultam nessa relação empática criada entre leitores e a personagem. 

 

2 ESTRUTURA NARRATIVA DE VIDAS SECAS 

 

Em oposição às obras Caetés, São Bernardo e Angústia, o romance Vidas Secas, em 

conjunto com a coleção de contos intitulada Insônia, marcam as narrativas de Graciliano Ramos 

narradas em terceira pessoa, aquilo que costuma se chamar, dentro dos estudos da teoria literária 

de narrativa heterodiegética, definida por Reis e Lopes (1988) como a narrativa na qual “o 

narrador relata uma história à qual é estranho, uma vez que não integra nem integrou, como 

personagem, o universo diegético em questão” (REIS; LOPES, 1988, p. 121). Embora essa 

“ausência” do narrador da categoria de personagem possa sugerir um afastamento, isso não é 

necessariamente verdade, como aponta Bosi (2006), o narrador do romance Vidas Secas “sumiu 

por trás das criaturas” (BOSI, 2006, p. 404), isto é, sua perspectiva intrusiva é responsável por 

invadir o interior da mente dos personagens e se apropriar dos seus pensamentos.  

Lopes e Reis (1988) definem a perspectiva narrativa como o conjunto de estratégias de 

focalização selecionadas pelo narrador que resultam na quantidade e qualidade de informação 
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apresentadas na narrativa. Tal termo, ainda segundo os autores, provém das artes plásticas e é 

de grande importância na análise narrativa.  

A obra Vidas Secas é toda construída em cima de perspectiva narrativa, em cada capítulo 

o narrador cede lugar a um diferente personagem, indo muito além das simples descrições dos 

pensamentos e sentimentos das personagens, podemos notar uma total imersão do narrador na 

mente das suas personagens. Logo no início da obra, por exemplo, ao narrar o momento antes 

do desmaio do Menino Mais Velho, temos a seguinte narração: “Os juazeiros aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.” (RAMOS, 

2017, p. 9), podemos observar como o narrador vai além da descrição da sensação de vertigem 

experimentada pelo personagem, o texto é construído a partir da visão dessa personagem, por 

meio de uma focalização interna.  

A falta de diálogos em Vidas Secas, que mostra até na linguagem a escassez que não se 

limita a temática, reflete em um discurso transposto, no qual a fala das personagens aparece 

acoplada na do narrador.   

Sant’Anna (1979) retoma uma terceira característica indispensável para a análise crítica 

da obra, para além do caráter desmontável e sua natureza cíclica, a ausência de ações maiores 

que movimentem o enredo “falta aí a trama tradicional com todos os mecanismos de clímax e 

anticlímax, já indicada na própria ausência de personas que atuem como sujeitos criadores de 

uma atmosfera mais dramaticamente definida.” (SANT’ANNA, 1979, p. 167), como aponta 

ainda o autor os eventos da obra são dotados de uma “dramaticidade fria” (SANT’ANNA, 1979, 

p. 170), marcada exatamente por essa falta de ação dos sujeitos que parecem se apresentar mais 

como objetos, incapazes de agir sobre o mundo, menos humanos e mais animais.  

 

3 A FAMÍLIA 

 

Entre o humano e o animal, a obra Vidas Secas apresenta como uma das suas 

características mais marcantes a zoomorfização e antropomorfização das suas personagens 

centrais: Fabiano, Sinhá Vitória, Menino Mais Novo, Menino Mais Velho e Baleia. 

Segundo Sant’Anna (1979), no âmbito das personagens que fazem parte do enredo da 

novela, pode-se dividi-los em dois conjuntos. O primeiro compreende toda a família 

protagonista e o segundo compete ao meio social que Fabiano e sua família estão inseridos, mas 

não fazem parte dele. Entre os grupos não há nenhuma relação de troca, a não ser bloqueio ou 

opressão, ou seja, uma classe oprimida e outra a opressora. 
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Dessa forma, o primeiro ponto a ser destacado a respeito do processo de animalização 

que a família protagonista sofre é o fato de os humanos serem retratados como animais. Fabiano 

é descrito como aquele que tem os pés duros como cascos, possui um jeito desengonçado que 

pode facilmente ser comparado como um macaco, “o corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas 

faziam dois arcos, os braços moviam-se desengonçados. Parecia um macaco’ (RAMOS, 2017, 

p. 19). 

Fabiano, chefe da família, em uma das passagens mais marcantes da obra tenta 

reconhecer sua condição enquanto humano “-Fabiano, você é um homem, exclamou em voz 

alta” (RAMOS, 2017, p. 18) para logo em seguida, sentindo constrangido pela própria 

afirmação, voltar atrás e negar a si próprio tal condição 

 

E, pensando bem, ele não era homem: era apenas um cabra ocupado em 

guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba 

e os cabelos ruivos; mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais 

alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. 

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido 

a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: - Você é um bicho, Fabiano 

(RAMOS, 2017, p. 18). 

 

Sente ainda orgulho em tal constatação, pois é na sua condição de “bicho” que justifica 

sua força e resistência a vida dura a qual é submetido. 

Outra questão relevante que prevalece durante a novela é a falta de domínio da 

linguagem para se comunicar entre si e com a sociedade, o que contribui, portanto, com a 

animalização da família.  

 

Era justamente a incapacidade de Fabiano e Vitória de se articularem como 

sujeitos que os reduzia a meros objetos horizontalizando-os com a própria 

natureza. A impotência verbal diante da realidade. Comunicando-se através 

de gestos, ruídos guturais animalescos, incapacitados de organizar o mundo 

num sistema de representações e idéias, eles se postam como coisas que 

podem ser permutadas tanto no tempo como no espaço (SANT’ANNA, 1979, 

p. 176). 

 

A desumanização das personagens é marcada, dessa forma, pela barreira linguística a 

elas imposta, seu domínio da língua é tão escasso, o que justifica também a seca na comunicação 

entre eles, que resulta na companhia de um papagaio mudo que mais tarde é sacrificado para a 

alimentação da família, tal sacrifício se justifica. Segundo Sinhá Vitória, pela inutilidade de um 

animal como aquele ser mudo, porém é a família a responsável por tal mudez: “Resolvera de 

supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era mudo e 
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inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família falava pouco.” (RAMOS, 2017, 

p. 11-12).  

A própria Sinhá Vitória, mais tarde terá sua condição aproximada a de um papagaio, 

quando, na tentativa de manter algum resquício de vaidade, decide usar tamancos de salto alto, 

mas acaba sendo ridicularizada pelo marido: 

 

Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula. Sinhá 

Vitória ofendera-se gravemente com a comparação, e se não fosse o respeito 

que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente os sapatos 

apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos. Equilibrava-se mal, tropeçava, 

manquejava, trepada nos saltos de meio palmo (RAMOS, 2017, p. 41). 

 

Carência de linguagem que reflete ainda na ausência de nomes para os dois filhos da 

família, que são diferenciados apenas pela ordem do nascimento, sendo chamados de Menino 

Mais Velho e Menino Mais Novo. 

 

4 BALEIA 

 

Como podemos observar, aqueles que deveriam ser humanos são retratados como 

animais e, sobra para aquele que deveria ser o animal, a condição mais humana. Pois Baleia, 

animal de estimação da família, é descrita, desde o começo, como aquele ser leal, afetivo e, 

acima de tudo isso, humano.  

Logo de início, cabe a ela o papel de salvar a família da fome, por meio da caça  

 

Iam-se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um 

preá. Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as 

pálpebras, afastando pedaços de sonho. Sinhá Vitória beijava o focinho de 

Baleia, e como o focinho estava ensangüentado, lambia o sangue e tirava 

proveito do beijo (RAMOS, 2017, p. 14). 

 

E daquela caça trazida pelo animal, sobra-lhe, para a própria alimentação, apenas os 

ossos e, com sorte, o couro. Enquanto seu dono, Fabiano, é descrito como aquele que possuí 

“Os calcanhares, duros como cascos”, Baleia encontra-se de “o ouvido atento, o traseiro em 

repouso e as pernas da frente erguidas, vigiava”. 

Além disso, Baleia também assume o papel de guardiã da família quando Fabiano estava 

ausente, “ausente do companheiro, a cachorra Baleia tomou a frente do grupo. Arqueada, as 

costelas à mostra, corria ofegando, a língua fora da boca. E de quando em quando se detinha, 

esperando as pessoas, que se retardavam.” (RAMOS, 2013, p. 11). 
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Embora o narrador utilize os mesmos mecanismos usados com o restante da família na 

hora de narrar os acontecimentos referentes a Baleia, uma grande diferença separa seu foco 

narrativo do dos outros personagens, como nota Candido (2006): 

 

A presença da cachorra Baleia institui um parâmetro novo e quebra a 

hierarquia mental (digamos assim), pois permite ao narrador inventar a 

interioridade do animal, próxima à da criança rústica, próxima por sua vez à 

do adulto esmagado e sem horizonte. O resultado é uma criação em sentido 

pleno, como se o narrador fosse, não um intérprete mimético, mas alguém que 

institui a humanidade de seres que a sociedade põe à margem, empurrando os 

para as fronteiras da animal idade (CANDIDO, 2006, p. 206). 

 

Baleia, em sua condição de animal, representa uma mente estranha ao narrador, sua 

representação, mas que qualquer outra, conta com o poder imaginativo do escritor. Para isso, 

muito mais do que a narração intrusiva, o monólogo interior e o discurso transposto. Ainda 

segundo Candido (2006), o autor usa de um narrador que, embora presente, é dotado de uma 

voz de relator, imprimido em sua narrativa objetividade. 

A descrição da morte de Baleia, assinala um dos pontos mais significativos da obra, 

ficando marcada na memória dos leitores pela forma comovente e dramática como os 

acontecimentos se desenrolam. Mediante as condições que a cachorra apresentava, ou seja, o 

estado de saúde, sempre de mal a pior, havia emagrecido muito, estava inquieta, a inchação da 

boca já não lhe permitia que se alimentasse, tudo apontava que ela estava com sintomas de 

hidrofobia “por isso Fabiano imagina que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e 

amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. ” (RAMOS, 2017, p. 85). 

Mediante a isso, Fabiano, ciente de que Baleia era como um ente da família, sem poder 

impedir e, muito menos, evitar o sofrimento da cachorra, decide matá-la. E neste momento de 

agonização na ânsia da morte que Baleia se mostra como aquela que tem sentimentos: 

  

Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria, 

certamente Sinhá Vitoria tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia 

queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos 

de Fabiano, um Fabiano enorme (RAMOS, 2013, p. 91). 

 

Baleia, no capítulo inicial do romance, é descrita pelo narrador com características 

humanas, demonstrando, por meio do discurso transposto, mesmo com instinto animal, a 

preocupação com a situação em que a família estava inserida, além de ter o desejo de amenizar 

a fome dos seus companheiros e esse desejo é concretizado na figura do preá que ela caçou logo 
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quando chegaram à fazenda abandonada. Baleia tinha a oportunidade de degustá-lo sozinha, 

mas ela pensa na família e decide, dessa forma, dividi-lo.  

Dessa forma, o narrador consegue apresentar durante a narrativa o drama externo e 

interno das personagens, sobretudo de Baleia, o que resulta nesta empatia que o leitor sente ao 

ler o capítulo destinado a Baleia, deixando nítido, portanto, a alegoria presente entre o humano 

e o animal da cachorra.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

A obra Vidas Secas (1938) do autor Graciliano Ramos é um marco na história da 

literatura nacional. Fazendo parte da segunda fase do Modernismo Brasileiro, explora uma 

perspectiva regionalista e política própria das produções literárias da década de 1930. No 

decorrer da obra, Ramos procura, além de denunciar, por meio da situação desanimadora em 

que a família protagonista vive, representar o contexto que milhares de pessoas também viviam. 

O autor também objetiva fazer com que o leitor reflita sobre as condições humanas que vivemos 

e o que representa a classe marginalizada para a sociedade, isto é, o conflito entre o humano e 

a sociedade.  

O enredo da novela traz as relações desumanas na qual a família vive, a miséria que 

assola a região, a ânsia por uma vida melhor configurada na perspectiva de migrar, 

denunciando, dessa forma, a opressão que eles sofrem do poder capitalista exercido pela 

sociedade. Destarte, a família protagonista que tem Baleia, animal que se apresenta como o 

mais humano entre as personagens, como parte integrante da família, compactuam do mesmo 

espaço de pobreza sem distinção. Assim como a família, Baleia é impedida de transcender a 

vida sofrida, as condições desgastantes de extrema pobreza, não realiza seus sonhos e, 

consequentemente, vive uma vida de sofrimento e opressão.  

O estudo aqui realizado propôs observar o processo de humanização que a cachorra 

Baleia sofre no decorrer da trama, bem como o processo oposto em que a família é submetida. 

E esse processo é enfatizado e realizado a partir da tomada de posição do narrador em fazer uso 

do discurso indireto livre e transposto penetrando nos pensamentos e desejos dos personagens. 

Em meio a uma família desprovida do domínio pleno da linguagem, cabe ao narrador ceder 

espaço para que, em meio a narrativa, os leitores possam visualizar a mente e o coração dos 

seus personagens. 

A humanização de Baleia é um processo contínuo que perpetua durante todo o romance, 

objetivando externar a sensibilidade da cachorra, a fisionomia e empatia construída por parte 
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do leitor mediante as descrições e a forma como o narrador externa isto, proporciona um 

sofrimento quando acontece a morte de Baleia, ou seja, o desfecho da narrativa.   

Sendo assim, refletimos que tal processo e a sensação causada em quem lê a novela é 

influenciado pelo narrador heterodiegético quando ele se apropria da linguagem dos 

personagens para construir, o que podemos chamar de metáfora humana a partir do seu discurso 

indireto livre, proporcionando a quem ler observar o que se passa no interior dos personagens 

e, por meio disso, entender o que se passam nos seus pensamentos.  
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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Desde o século XVII os contos de fadas - em sua forma literária - vêm encantando 

gerações com histórias repletas de criaturas e enredos maravilhosos trazidos da oralidade. Destacam-se 

como escritores do gênero vários nomes como Charles Perrault, os irmãos Grimm e Hans Christian 

Andersen. Essas narrativas, porém, variam de acordo com a região em que são contadas, sendo 

adaptadas conforme o tempo em que circulam e o público ao qual se direcionam, pois em sua essência 

carregavam violência, crueldade, conotações sexuais, entre outros aspectos posteriormente considerados 

ofensivos às crianças, por exemplo. OBJETIVO: Partindo destas questões analisaremos o conto 

"Cinderela" em duas versões: a primeira é a versão nórdica de Asbjornsen e Moe, da Noruega, uma 

versão pouco conhecida pelo público brasileiro; a segunda, é a clássica versão alemã dos irmãos Jacob 

e Wilhelm Grimm. METODOLOGIA: Nossa proposta é de cunho bibliográfico e de natureza 

qualitativa, e embasamo-nos em autores como Cademartori (2010), Coelho (1987), Merege (2019) e 

Reis (2014), entre outros. O confronto entre as duas versões nos permitirá observar aspectos 

relacionados às origens do conto, como ocorreu a sua adaptação/reconfiguração posteriormente, a 

importância de estudar tais textos, o entendimento do contexto em que circularam. RESULTADOS: Ao 

refletirmos sobre os contos de fadas, nos transportamos ao imaginário, àquelas narrativas com enredos 

peculiares que nos trazem lições de moral ou reflexivas, levando-nos a questionar sobre nossos medos, 

anseios, sobre a própria existência. CONCLUSÃO: Contudo, esperamos como resultado fundamental, 

estimular a leitura, tornando a aprendizagem mais prazerosa como também mais proveitosa, 

conduzindo-os à analisar valores éticos em meio as histórias, e assim, despertar o interesse em buscar 

cada vez mais o desejo por essa temática, e consequentemente, incitar a criatividade e até mesmo a 

criação de novas narrativas. 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A humanidade, desde que desenvolveu a capacidade de comunicação, vem contando 

histórias das mais variadas formas (pinturas, gestos, danças) e assuntos, que permanecem vivas 

até hoje. Muitas se destacam por seus enredos elaborados, outras por seus ensinamentos, 

fantasias, curiosidades, mistérios, além de, por vezes acrescentar criaturas imaginárias que 

despertam o interesse por essas narrativas a longo prazo, por várias gerações. 

Com o passar do tempo esses textos foram ganhando características próprias, e passaram 

a ser categorizadas de acordo com os traços distintos apresentados. Um deles denomina-se 

conto de fadas. Segundo Coelho (1987), estes textos eram usados para designar narrativas 
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imaginárias sem necessariamente conter fadas, tendo o propósito de apresentar histórias que 

condizem em muitos casos com a realidade.  

Criou-se a imagem de que este gênero está voltado apenas para crianças, ou em alguns 

casos para mulheres, e muitas vezes são desvalorizados por serem considerados como textos 

aparentemente "bobinhos". Partindo dessa ideia, e para desconstruirmos um pouco a imagem 

geral que se tem dos contos de fadas, propomos trabalhar um dos contos mais famosos, 

"Cinderela", mostrando diferentes versões, uma delas pouco conhecida pela maioria do público, 

a fim de expor as reais funções do gênero, resquícios de conexão com textos anteriores, pois os 

contos de fadas guardam enigmas intrigantes que conectam-se de alguma forma com o real, 

porém “não podem ser vistos como fatos, mas como representantes de um pensamento e de 

uma forma de enxergar a realidade" (HUECK, 2016).  

Para embasar nosso estudo, tomamos como base autores que (re)criaram estas histórias 

ao longo dos tempos. Procuramos mostrar o contexto social da época e suas características. 

Contrapondo-se a uma nova realidade, estas narrativas foram ganhando novas versões, com 

mudanças significativas, que resultaram em um dos pontos importantes no estudo dos contos: 

as histórias se adequam ao local e ao tempo em que são recriadas, acrescentando, substituindo 

ou retirando delas algum elemento. 

Quando lemos contos de fadas de maneira mais crítica, descobrimos que não se tratam 

apenas de histórias para diversão. Na verdade, acabamos entrando no campo mental da fantasia, 

desperta-se a imaginação e o interesse por essas histórias que de acordo com Reis (2014) 

"parecem pertencer a um mundo mágico no qual embalamos nossos sonhos e desfrutamos de 

total encantamento". 

Para um indivíduo criar o hábito de aproximação com a leitura, deve optar por iniciar 

com textos de fácil compreensão e que ao mesmo tempo o estimulem. As histórias a que nos 

propomos analisar são um ponto de partida valioso na construção de saberes relevantes. Assim 

pode-se desatar algumas amarras sobre "apenas leitura para crianças", afinal, "deve-se entender 

a leitura num sentido amplo, como a instância de recepção de diversos tipos de texto" (FILHO, 

2012).   

Os contos de fadas transmitem certos valores que, por vezes, tornam-se fundamentais. 

Como afirma Reis (2014) "o conto ensina a aceitar melhor as pequenas desilusões que são 

encontradas no dia a dia mostrando que, à semelhança do que é narrado, os esforços por se 

tornar melhor hão de ter um dia a desejosa recompensa". Sendo assim, vemos a contribuição 

dos contos de fadas e dos estudos literários a eles relacionados, não apenas para o público 

infanto-juvenil, mas também para o público adulto. Esse trabalho foi produzido através de 
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pesquisas bibliográficas, de estudos relacionados ao tema. Está dividido em duas partes: na 

primeira, procuramos nos familiarizar com os contos de fadas; e na segunda, apresentamos a 

comparação das duas versões do conto Cinderela, um dos mais conhecidos e adaptados da 

literatura infanto-juvenil.  

 

2 OS CONTOS DE FADAS 

 

Antes de tudo, as primeiras civilizações desenvolveram a linguagem e, por sua vez as 

informações foram nascendo. Assim, a necessidade de explicar a existência foi se estruturando 

em vários caminhos: a natureza, as estrelas, os seres, receberam narrativas próprias, assim como 

tudo o que apresentava no mínimo havia curiosidade. Essas histórias foram sendo transmitidas 

de geração após geração à medida em que se aperfeiçoariam. (MEREGE, 2019) 

Tudo começou com os Celtas e suas imigrações, na era antes de Cristo. Por não terem 

características guerreiras, esse povo colaborou com o processo de formação da cultura ocidental 

de maneira pacífica, difundindo de forma mais relevante seus valores espirituais e religiosos 

junto de sua mente prática e criadora. Foi na sua criação poética céltico-bretã que nasceram os 

seres fantasiosos de origem feminina chamadas de fadas (COELHO, 1987). 

A origem da palavra fada é de fato curiosa e as características a elas atribuídas marcaram 

o mundo da fantasia. Sua originalidade e efeito são únicos, conforme observamos nas palavras 

de Coelho (1987, p. 31): 

 

A palavra fada vem do latim fatum (destino, fatalidade, oráculo...). Fazem 

parte do folclore europeu ocidental [...] e tornaram-se conhecidas como seres 

fantásticos ou imaginários, de grande beleza, que se apresentavam como 

forma de mulher. Dotadas de virtudes e poderes sobrenaturais, interferem na 

vida dos homens, para auxilia-los em situações-limite, quando já nenhuma 

solução natural seria possível. 
  

Essas narrativas se difundiram através da oralidade, por contadores que transmitiam as 

histórias contadas pelas pessoas, tornando-as, assim, populares. Com a chegada da escrita, as 

histórias foram ganhando novas formas e algumas delas começaram a ser passadas para o papel, 

dando espaço para vários autores escreverem suas histórias, criando e recriando de formas 

diversas versões para uma mesma narrativa-base.  

O italiano Gianfrancesco Straparola começa a reunir vários contos que circulam pela 

oralidade em vários dialetos espalhados pela Itália, e publica Noites Prazerosas em 1550. 

Depois, foi a vez de Giambattista Basile com a obra O conto dos contos ou Pentameron 
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publicada em 1634, que alcançou grande sucesso na recriação, no qual os contos populares 

destacam-se por seus encantamentos maravilhosos (COELHO, 1987). Porém, esses contos 

também traziam certos temas que para o período não faziam distinção de faixa etária, afinal 

naquela época as crianças eram tidas como pequenos adultos, ou melhor, como um adulto em 

potencial cuja maturação as levaria ao nível de mais velhas (CADEMARTORI, 2010).  

Os contos de fadas serviam para fins diversos: para ensinamentos, diversão e, 

posteriormente, serviram para a educação das damas e das crianças. Por essa razão, os textos 

antes de serem adaptados ao público infanto-juvenil continham diversas cenas de sexo, morte, 

sangue, e outros elementos adequados aos gostos do público adulto, pois estas questões os 

fascinavam, o que não é diferente até hoje (HUECK, 2016). Foi destas fontes, principalmente 

vindas dos contos populares, que os autores coletaram as histórias, ditas pelos plebeus ou pela 

camada mais baixa, que se reuniam para escutar os desfechos emblemáticos, ora felizes, ora 

trágicos, reproduzidos pelos ditos contadores de histórias.  

Então, as narrativas foram escritas como eram contadas, baseando-se no folclore, 

tradições populares e canções, que na época lutavam por espaço na língua. Aproveitando-se 

disso, Basile reuniu esses dialetos e histórias para compor sua obra mais conhecida (COELHO, 

1987). Repletos de conteúdos fortes, por assim dizer, os contos desses primeiros autores 

costumavam passar um pouco de medo e desejo, por justamente transmitirem cenas de horrores 

ou explicitas como dito anteriormente.  

Os precursores deste gênero são responsáveis por difundi-la em todo o continente 

europeu, tornando-se conhecidos, posteriormente, em todo o ocidente. No entanto, foi a partir 

de outros autores que esse gênero expandiu-se por todo o planeta. O primeiro deles foi Charles 

Perrault, que de acordo com Coelho (1987) no século XVII publicou Contos da Mãe Gansa, 

com títulos como A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, A Gata 

Borralheira, O Gato de Botas e outros, feitos com o resgate dos vários relatos guardados pelo 

povo em suas memórias, com o objetivo de redescobrir e recriar essas narrativas populares. 

Quando as crianças começaram a ser vistas como uma categoria à parte, esses contos 

começaram a ganhar versões mais leves, tornando-se infantilizados e com propósito mais 

voltado para fins pedagógicos. De acordo com Reis (2014, p. 27): “No século XVII, o escritor 

francês Charles Perrault reescreveu vários dos contos de fadas populares, acrescentando uma 

moral ao final, atribuindo a eles um valor pedagógico. Os contos de fadas passaram a ter, então, 

um direcionamento maior para as crianças.” 
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O escritor também sofreu influência do Cristianismo, por isso, suas modificações foram 

feitas para apagar conteúdos que não condiziam com os princípios da igreja e também para 

satisfazer a burguesia, com várias narrativas voltadas a vida na corte. Estudiosos afirmam que 

algumas adaptações foram uma forma de cristianizar as pessoas e sua cultura popular, tornando-

se o principal meio de despaganização da França do século XVII (CADEMARTORI, 2010). 

Mas não foram apenas os homens a escrevem sobre os contos. Mulheres francesas da 

alta classe burguesa também se destacaram justamente por incluir as fadas em suas narrativas, 

ou seja, foram elas que deram nome ao gênero, com o termo contes de feé e acabaram 

popularizando o gênero traduzido no mundo todo (HUECK, 2016). Uma delas foi Marie-

Catherine d'Aulnoy, com o conto A Ilha da Fidelidade de 1690. A inauguradora desta temática 

na nobreza, outra escritora conforme Merege (2019) é a Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 

com várias publicações entre 1750 e 1755, inclusive a versão mais atual do conto A Bela e a 

Fera de sua autoria.   

Na Alemanha do século XIX, e os autores mais importantes no que se refere aos contos 

de fadas, foram os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm, que trabalharam para coletar contos 

populares com o intuito de estudar a língua alemã, seu folclore e a recuperação histórica de seu 

país. Um fato muito importante em sua colaboração é de um registro fiel, isto é, sem adaptações 

ou ensinamentos (REIS, 2014). Eles colheram as narrativas da forma em que ouviam das 

camponesas e dos ditos "contadores" de histórias.  

No início, os irmãos não tinham a intenção de coletar contos, porque na verdade seus 

interesses estavam na linguística e etimologia do povo alemão, mas por fim acabaram criando 

uma coletânea ideal, referência até hoje, com mais de duzentos contos, os Contos Maravilhosos 

Infantis e Domésticos, publicado em 1812. A segunda edição veio em 1815, com versões de 

Branca de Neve e os Sete Anões, João e Maria, Os Músicos de Bremen, Rapunzel e outros. 

Sendo os mais respeitados e lidos em toda a Europa e nas Américas do século XIX (REIS, 

2014). Estes textos ocupam um lugar em quase todo o mundo quanto aos estudos filológicos e 

para a educação. 

Ao compararmos os contos de Perrault com os dos irmãos Grimm, segundo Reis (2014), 

observa-se que a versão dos alemães está muito mais próxima das narrativas com temáticas 

populares da época. Entretanto, existem inúmeras características no qual mostram a relação de 

ambos os contos, alemães e franceses, fontes orientais, celtas e europeias, como declara Coelho 

(1987):  
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Em todos, o sobrenatural, o maravilhoso, as metamorfoses, o destino... são a 

grande diferença. Em todos, há sempre grandes provas a serem vencidas para 

que as personagens alcancem o que desejam. Entre o real do cotidiano e o 

mistério do imaginário, desaparecem as fronteiras, mostrando a vida como 

algo muito difícil de ser enfrentado, mas, talvez por isso mesmo, 

extremamente valiosa e merecedora dos mais extremos sacrifícios (COELHO, 

1987. p. 75). 

 

Cerca de vinte anos depois dos Grimm, surgem as obras de Hans Christian Andersen, 

um dinamarquês que também se envolveu nesse mundo maravilhoso dos contos de fadas, e 

começa a unir as narrativas populares nórdicas. Todavia, o que mais é fascinante no escritor são 

suas próprias criações, porque além de recolhê-las da população, ele produziu muitas delas, 

mostrando sua mente criativa e imaginária.  

O autor dinamarquês publicou seis volumes de contos para crianças entre os anos de 

1835 e 1842, destacando-se por sua genialidade (MEREGE, 2019). As narrativas criadas por 

Andersen relatadas por Coelho (1987) são diferentes das narrativas nórdicas por ele coletadas, 

pois em sua época os sentimentos amorosos adentravam a literatura. Princípios como os do 

cristianismo e do liberal-burguês eram marcantes em suas criações, dando ênfase ao amor, à 

paciência, à obediência, à caridade, à desigualdade social, à importância ao dinheiro, ao 

sofrimento dos pobres, entre outros. 

Diferente dos contos dos escritores anteriores, os contos do norte-europeu focam em 

assuntos mais reais como a injustiça, o explorador diante do explorado e a superioridade 

humana, levando os leitores a pensar na igualdade de direitos para todos, e de uma consciência 

honesta em benefício da população para um mundo melhor (COELHO, 1987). Contos como A 

Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador, A Pequena Vendedora de 

Fósforos, A Rainha da Neve e outros são lidos até hoje e inspiram gerações em todo o mundo. 

Conhecemos os contos de fadas hoje, como literatura infantil, porque à medida em que 

o mundo os evoluía foram deixando de ter importância apenas para os adultos. Devido à 

modernização das industrias os campos foram sendo trocados pelas cidades. Com as máquinas, 

as fábricas substituíram as mulheres fiadeiras, que produziam enquanto as histórias eram 

contadas, então, aos poucos os ambientes propícios a essas contações foram desaparecendo. 

(HUECK, 2016). 

Percebeu-se a total importância dos contos de fadas para a literatura infantil, pois como 

outros textos dessa literatura ela trata de forma inventada do real, sem deixar de estar conectada 

a ele. Os contos recebem uma significação simbólica por estarem atrelados a exemplos de 

comportamentos que resistem às dificuldades (COSTA, 2007). 
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Dando continuidade a essas concepções dos contos, eles permitem a aprendizagem 

sobre os problemas internos enfrentados pelos seres humanos, e ao mesmo tempo dão soluções 

para as dificuldades em qualquer sociedade do que qualquer outro tipo de história na 

compreensão da criança (BETTELHEIM, 2002).  

Após este apanhado acerca dos contos de fadas, propomo-nos a comparar duas versões 

do conto "Cinderela", vindos de contextos distintos. Neles, podemos perceber claras diferenças 

dadas as circunstâncias em que foram criadas. A primeira versão é de países nórdicos, mais 

precisamente da Noruega, de autores pouco conhecidos por nós: Peter Christen Asbjornsen e 

Jorgen Moe. O conto foi publicado em 1841. A outra versão é a já conhecida pelo grande 

público, a dos irmãos alemães Jacob e Wilhelm Grimm, publicada em 1812. 

 

3 COMPARANDO O CONTO NAS DUAS VERSÕES  

 

Ambos os contos nos remetem a uma princesa que perde sua mãe, e seu pai, o rei, casa-

se novamente, mas sua madrasta não é uma boa pessoa. Na versão nórdica a madrasta traz 

consigo uma filha que era feia, sendo tão ruim quanto a mãe. Porém, na versão alemã nos 

deparamos com duas filhas também ruins, no entanto eram belas e formosas em aparência. Na 

história dos noruegueses o pai da princesa vai à guerra e sua filha fica à mercê da madrasta, 

fazendo com ela o que bem quer, na outra versão isso não acontece, pois o rei não vai a lugar 

algum e tudo acontece à sua frente.  

Nas duas narrativas existem animais que realizam os desejos da princesa. Os animais 

nos contos de fadas funcionam muitas vezes como mensageiros, portadores de presságios ou 

como entes mágicos que colaboram para mudar o destino dos protagonistas. Na versão alemã 

os autores apresentam um pássaro como o detentor dos desejos, e na nórdica um touro ganha 

espaço na realização dos mesmos. No conto alemão o pássaro concede alguns desejos à 

princesa: vestidos e sapatos de ouro, embora pouca seja a aparição da ave, sua participação é 

fundamental para a narrativa, como as pombinhas, por exemplo. No conto nórdico, a trajetória 

da princesa faz-se necessariamente por intermédio do touro, que ao longo da narrativa a ajuda 

de várias formas, conforme Absjonrsen e Joe apresentam: 

 

Agora se concordar comigo, vamos fugir hoje à noite. 

Bem, pode ter certeza que a princesa não gostou da ideia de partir e abandonar 

o pai, mas achou que era pior ainda ficar em casa com a rainha. Então, 

prometeu ao touro que fugiria com ele (ASBJONRSEN, MOE, 2019, p. 69).   
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O texto alemão utiliza-se de um sapato de ouro para que o rei encontre sua amada. No 

texto nórdico esta também é a peça chave para encontrá-la, mesmo havendo outros objetos, 

como a luva e o chicote, percebe-se neste mesmo conto que a filha da madrasta corta o calcanhar 

e o pedaço do dedão para que o sapato entre em seu pé. No conto dos Grimm esses ferimentos 

são divididos para as duas filhas da madrasta, ficando uma sem o dedão e a outra sem o 

calcanhar. Essa parte deixa clara como os contos eram pesados para o público infantil. Nota-se 

que no conto dos autores nortenhos o príncipe conhece a protagonista na igreja, quando ambos 

vão à missa, mas ele não esperava encontrar seu grande amor. Do outro lado, há uma festa dada 

pelo príncipe na intenção de escolher uma princesa para casar-se e essa festa também se mantém 

por três dias. Diferente da história anterior, o objetivo do príncipe era encontrar a mulher amada 

através do sapatinho perdido na noite do baile. Um aspecto que vale ressaltar está na vestimenta 

da princesa, pois em ambos os contos descreve-se os vestidos e outros utensílios como os 

minerais ouro e prata. Encontramos também o cobre e o diamante acrescentados por parte dos 

escritores norte-europeus. 

A questão do Cristianismo se faz presente de maneira muito forte nas duas versões. Nas 

primeiras palavras da narrativa dos irmãos Grimm, vemos a mãe da princesa em seu leito de 

morte pedindo à filha que praticasse boas ações e que nunca deixasse de orar, porque assim 

Deus sempre a ajudaria. Nos escritos nórdicos há a presença da igreja e da missa e, por último, 

de um padre. A questão religiosa influencia as narrativas de forma significante.  

A denúncia das aves torna-se um aspecto curioso, visto que em ambas as leituras elas 

contam para o príncipe de forma cantada que ele está sendo enganado pela filha da madrasta e 

só assim ele percebe e volta atrás da verdadeira princesa. No final da versão dos Grimm, essas 

mesmas aves bicam os olhos das duas irmãs, filhas da madrasta, quando estas entram para a 

cerimônia de casamento da personagem principal, tornando-as cegas pelo resto da vida. Esta 

ação nos traz de certa forma um fundo moral da história, a lição de que todas as nossas ações 

têm uma consequência: 

 

Assim como num cortejo nupcial, foram à igreja; a mais velha entrou do lado 

direito e a mais nova à esquerda. Os pombos bicaram um olho de cada vez das 

duas irmãs, deixando-as completamente cegas. E foram condenadas a ficarem 

cegas pelo resto de seus dias por causa de suas maldades e falsidades (GRIMM 

& GRIMM, 2019, p. 179). 

 

Por último, mas não menos importante, o motivo para os títulos das histórias. A 

protagonista da versão nórdica veste uma capa feita de madeira a pedido do touro e se intitula 

Cari Capa dura, que dá nome ao conto. O outro, como muitos conhecem, denomina-se 
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Cinderela, mas poucos sabem seu significado. Na verdade, ela, por não ter onde dormir, se 

deitava sempre ao lado da lareira junto às cinzas e por estar sempre suja, foi chamada assim, 

pois origina-se da palavra "cinder", que em inglês significa borralho, um sinônimo de cinzas, 

acrescentando o sufixo feminino "ella". Ao lermos esses textos literários percebemos algumas 

alterações, por questões culturais e imaginárias, pois os povos do norte, por exemplo, 

inventaram várias criaturas em suas narrativas, como os trolls de várias cabeças, por exemplo. 

(DALCIN, 2019). Os contos também tiveram que passar por várias adaptações ao longo da 

história porque, como dito antes, o Cristianismo teve sua parcela de influência. Por questões 

religiosas, educacionais e por apresentar uma nova visão sobre a criança, que por causa delas 

deixaram de ser tão pesadas, optando por algo mais simples e leve. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os contos de fada não foram em sua origem direcionados ao público infanto-juvenil, 

mas sabemos que hoje este gênero, ainda que ampliado para vários públicos através das 

adaptações para o cinema e séries televisivas, continua sendo um gênero direcionado 

principalmente a crianças e adolescentes. São narrativas que se reconfiguraram e se adaptam ao 

tempo e local em que figuram. 

Ao estudarmos tais narrativas percebemos que existe muito mais nelas do que apenas 

histórias para entretenimento. Estas histórias carregam a cultura de povos. Contar histórias 

continua sendo uma atividade que fascina, apesar de tantos avanços tecnológicos, o homem não 

perdeu o encantamento pelas narrativas, mas encontrou diferentes formas para mantê-las vivas. 

Nos contos encontramos diferentes classes sociais, como nobres e plebeus, defeitos humanos, 

como desigualdades e miséria e uma boa parte da constituição da civilização ocidental como 

hoje a conhecemos. Estas narrativas fazem parte da história da humanidade. 

Os contos se destacam por nos transportar ao mundo imaginário, onde tudo é possível, 

tornam possível a criação de novos universos, novos personagens. Tais histórias permitem uma 

identificação do leitor que, assim como os personagens dos contos de fadas, deseja um mundo 

mais pleno, em que os mais pobres podem ascender à categoria de nobres ou terão seus 

problemas solucionados com a ajuda de um elemento mágico. Também se transmitem situações 

desesperadoras e tristes que nos fazem refletir até que ponto pode chegar o comportamento 

humano, ao questionarmos sobre nossa conduta moral em relação a esses posicionamentos. 

Desta maneira, um olhar mais aberto e mais responsável a essas questões é despertado.  
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Quando analisamos as diversas características dentro do conto, observamos que é 

possível despertar no leitor curiosidade pela composição e razão pela qual tais narrativas foram 

criadas, pelo universo de criaturas mágicas, enredos mirabolantes e criativos. O conjunto das 

várias versões contribui, a nosso ver, para a promoção da leitura do público infanto-juvenil 

proporcionando uma aprendizagem mais produtiva e dinâmica. 
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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo analisar a obra Sonho de uma noite de verão, de Adriana Falcão 

comparada à obra homônima de William Shakespeare, considerando-se a paródia feita pela autora 

brasileira. Será feito um breve resumo das obras, mostrando o enredo e as personagens que compõem 

cada produção, realçando-se a importância de se trabalhar com comparações entre obras literárias, dando 

ênfase à intertextualidade. Além disso, o trabalho tem como enfoque mostrar as semelhanças e 

diferenças entre as obras estudadas. Como aporte teórico utilizaremos Mesquita (2006), Cândido (2009), 

Carvalhal (2006) e Sant’anna (2003). A partir do estudo feito entre as duas obras, pode-se perceber a 

riqueza que é a comparação, pois permitiu conhecer duas narrativas que, literalmente, são diferentes, 

mas que ao mesmo tempo se interligam fazendo com que o leitor desfrute de uma maravilhosa leitura. 

 

Palavras-chave: Comparação. Enredo. Personagens. Intertextualidade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Ao fazermos a comparação entre duas obras será perceptível que cada uma irá possuir 

a sua essência e a suas particularidades. Afinal, cada narrativa é escrita em um contexto distinto 

e com propósitos diferentes. A escolha do tema do nosso trabalho se deu pelo interesse em fazer 

a comparação entre duas obras que, a princípio, parecem ser totalmente iguais.  

O objetivo da nossa pesquisa é analisar como William Shakespeare e Adriana Falcão 

construíram o enredo de suas respectivas narrativas, mostrando que apesar de serem obras muito 

parecidas, a última não usa o plágio para escrever a sua obra. 

A análise se utilizará do método comparativo para ser desenvolvida, estudando o 

contexto em que se passa cada uma, como as personagens estão postas, como elas lidam com 

os acontecimentos, dando ênfase ao desenvolvimento da história e o seu desfecho. 

Nosso trabalho será embasado nos estudos de Mesquita (2006) no que diz respeito ao 

enredo, Cândido (2009) com relação as personagens, Carvalhal (2006) sobre a análise e o 

método comparativo e Sant’anna (2003) sobre a intertextualidade. 
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2 A INTERTEXTUALIDADE E O MÉTODO COMPARATIVO 

 

A intertextualidade se caracteriza como um recurso usado para criar um texto a partir 

de outro já existente e colocá-lo em um novo contexto. No caso de Adriana Falcão, ela faz toda 

uma contextualização para que a obra fique mais parecida com a cultura brasileira a partir da 

história original. 

A intertextualidade possibilita que o autor utilize técnicas para a criação do seu texto, 

sendo possível recorrer a várias outras obras para defender a sua temática. Sant’anna (2003) diz 

que “Falar de paródia é falar de intertextualidade das diferenças.” Então a intertextualidade 

possibilita a diferença a partir das semelhanças, pois quem já leu a obra dos dois autores vê que 

uma se liga a outra apenas na sua essência e no decorrer dos fatos. Porém, o início das obras já 

inicia diferente pois a de Falcão começa com os deuses da mitologia grega se perguntando se 

existia gente na terra e na de Shakespeare começa com os preparativos para o casamento de 

Teseu e Hipólita. E quem não leu as duas obras nunca irá sentir falta de ler a outra, salvo, se 

fizer uma análise comparativa sobre elas. 

A partir dessa intertextualidade é possível fazer uma comparação entre elas. O método 

comparativo permite analisar as semelhanças e diferenças que elas carregam, sua carga cultural, 

a época em que foram escritas dentre outros temas. A literatura comparada, permite com que 

se conheça obras que, mesmo nas suas diferenças, elas se complementam. A literatura 

comparada se confunde com a literatura geral. Segundo Carvalhal (2006) “A distinção entre as 

duas expressões tem constituído ponto de discussão permanente. Alguns autores consideram a 

literatura geral como um campo mais amplo, que abarcaria o dos estudos comparados.” Ou seja, 

enquanto para uns ela é um algo independente da literatura, para outros ela é como um ramo 

dentro da literatura. 

A comparação não se restringi apenas a obras literárias, mas pode se comparar uma 

história com uma mássica como por exemplo bola de sebo de Guy de Maupassant com a música 

Geni e o zepelin de Chico Buarque, é possível comparar também as crônicas de Nárnia de C. 

S. Lewis com a bíblia. Então a comparação pode ser explorada de diversas maneiras na arte. 

A comparação permite fazer uma ponte entre uma obra e outra de modo que o que é 

recriado não é de não é imitado, mas reinventado tornando-se algo novo. Foi o que aconteceu 

com sonho de uma noite de verão em que Adriana reinventa todo aquele enredo e adapta a sua 

história criando uma outra história. 
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3 RESUMO DAS OBRAS 

 

3.1 A Midsummer night's dream 

 

Naquele bosque em que, sobre canteiros de primavera, instantes tão fagueiros 

passamos tantas vezes, atenuando com nossas confissões este ardor brando, 

eu e Lisandro, que minha alma adora, nos reuniremos ao raiar da aurora. Se 

em Atenas não temos pouso amigo, alhures acharemos grato abrigo 

(SHAKESPEARE, 2000, p. 16). 

 

A obra de William Shakespeare é uma narrativa teatral onde toda a trama se passa na 

Grécia, mais precisamente na cidade de Atenas. A história começa com o amor impossível de 

Hérmia e Lisandro. Impossível pois Egeu, o pai da moça, não o aceita como esposo da filha. É 

tanto que já tem até outro pretendente, que se chama Demétrio.  

Ele morre de amores por Hérmia, porém, como ela é perdidamente apaixonada por 

Lisandro acaba não tendo olhos para ele. Quem realmente ama Demétrio é a formosa Helena, 

que sofre com as constantes recusas dele em aceitar o seu amor. Para fugir do autoritarismo de 

Egeu e das investidas de Demétrio, o casal apaixonado decide fugir de Atenas para conseguirem 

viver esse amor em paz. 

Como Hérmia tem uma grande amizade com Helena, ela decide contar o seu plano de 

fuga para a amiga e assim dizer que Demétrio fica totalmente livre para ela. Hérmia, por sua 

vez, conta o plano para Demétrio que não acredita e decide ele mesmo ir conferir se aquilo era 

verdade. 

Diante dessa situação, todos vão parar em um bosque onde moram muitas criaturas 

mágicas e onde um grupo de atores estão ensaiando uma peça para ser apresentada no 

casamento de Teseu e Hipólita. É a partir daí que o autor inglês desenvolve a sua trama. 

 

3.2 Sonho de uma Noite de Verão 

 

Já a obra de Adriana Falcão começa no Olimpo, com os deuses reclamando da vida 

enfadonha que estavam levando. Até que a deusa Hera, mulher de Zeus, o deus mais poderoso 

da Grécia, cria um desafio para todos os habitantes do Olimpo (deuses, fadas, espíritos): 

descobrir se existe gente no mundo.  

Depois de toda a euforia alcançada com o desafio, a deusa sorteia o nome de algumas 

"pessoas" para esta tarefa. Eles vão parar em um universo completamente diferente daquele em 

que estavam acostumados: 
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Haviam caído num lugar quente e colorido (que depois vieram saber o nome 

e a localização exata – Salvador, Bahia, Brasil), justamente no meio de uma 

enorme concentração de gente (e bote gente nisso, uma vez que estavam em 

pleno carnaval) (FALCÃO, 2007, p. 24). 

 

Lá eles começam a anotar tudo o que estavam vendo para explicar aos deuses no Olimpo 

o comportamento das pessoas. Logo perceberam que existiam pessoas que tinham muito poder, 

como Teseu, que era candidato a senador, estava mandando e desmandando na festa, isso por 

ser um famoso político baiano. 

Também conheceram Lisandro que era vereador e namorado de Hérmia. Ela era filha 

de Egeu, um famoso político adversário de Lisandro e por isso mesmo não aceita o namoro dos 

dois. Quem Egeu quer ver junto com a filha é Demétrio, um candidato a deputado estadual.  

Hérmia tem uma amiga chamada Helena que morre de amores por Demétrio que não 

está nem aí para ela. Hérmia e Lisandro decidem se encontrar em um matagal para fugir e ela 

conta esse segredo para Helena. A moça por sua vez conta esse plano para Demétrio, que não 

acredita e decide ir para o matagal conferir se isso era mesmo verdade.  

Todos vão para o matagal, onde tem um grupo de amigos ensaiando uma apresentação 

para o apresentarem no bloquinho de carnaval e a partir daí chegaremos ao clímax para conferir 

esse desenrolar desse enredo. 

 

4 A PERSONAGEM 

 

A personagem em uma obra é de suma importância pois é ela quem vai fazer toda a 

história se desenrolar, é ela quem vai dá vida a tudo que foi narrado no enredo. No enredo 

vemos que as personagens são capazes de mudar a sua essência a partir dos fatos ocorridos. 

Cândido (2009, p. 54) diz que “a personagem vive o enredo, as ideias, e os torna vivos”. Ou 

seja, o enredo ganha vida com a personagem pois é ela quem vai fazer acontecer o que vai sendo 

narrado. 

Elas são construídas no decorrer da narrativa e é a partir dela que o leitor conhece a sua 

personalidade, o seu jeito de ser. Quando se tornam conhecidas pelo leitor, ele é capaz de dizer 

como aquela personagem pode agir em determinada situação. Dependendo da personagem ela 

pode mudar radicalmente a sua personalidade como os quatro apaixonados que durante todo o 

enredo vão mudando o seu jeito de acordo com o que vai acontecendo. Para Cândido (2009) as 

personagens que vão mudando no decorrer do enredo, que mais aparecem são chamadas de 

personagens de natureza pois sua essência pode mudar no decorrer dos fatos. 
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Personagens como Teseu são mais fáceis de deduzir o que vai acontecer pois durante o 

enredo elas não mudam muito as suas atitudes. Elas não têm muito o que mostrar e pode-se 

dizer que sua essência não muda muito ao passar dos eventos. Cândido chama essas 

personagens de personagens planas pois suas atitudes são mais previsíveis pelo leitor. 

Porém, todas mostram sua importância no papel em que desempenham pois cada          

uma desempenha uma grande relevância para o desenrolar da história. Por exemplo, se não 

fosse o casamento de Teseu, na obra de Shakespeare jamais aconteceria a desavença entre Egeu 

e Lissandro logo no início.  

Esse casamento de Teseu vai de encontro com os cinco artistas que se apresentariam 

nessa cerimônia e que estavam ensaiando no mesmo lugar onde o clímax acontece. Ou seja, 

todas as personagens, por menor que sejam o seu papel e sua participação na história, ajudam 

na construção das personagens com maior relevância. 

 

5 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS  

 

As obras analisadas possuem semelhanças que são visíveis no decorrer da leitura, iremos 

expor algumas delas. A princípio, percebe-se que o título de ambas é igual, fazendo com que o 

leitor pense que as obras possuem a mesma história, porém, ao iniciar a leitura logo vê-se que 

são diferentes.  

Assim como o título, o nome das personagens também é igual, porém, as funções de 

algumas mudam. Vejamos o quadro a seguir: 

 

PERSONAGENS SONHO DE UMA NOITE 

DE VERÃO 

A MIDSUMMER NIGHT'S 

DREAM 

Hérmia Filha de Egeu Filha de Egeu 

Lisandro Vereador Apaixonado por Hérmia 

Demétrio Deputado Estadual Apaixonado por Hérmia 

Helena Amiga de Hérmia Amiga de Hérmia 

Egeu Pai de Hérmia Pai de Hérmia 

Puck Duende, servo de Oberon Duende, servo de Oberon 

Oberon Rei dos elfos Rei dos elfos 

Titânia Rainha das fadas Rainha das fadas 

Hipólita Ex-atriz Rainha das amazonas, noiva 

de Teseu 

Teseu Senador Duque de Atenas 

Zeus O maior deus do Olimpo - 

Hera Esposa de Zeus, deusa do 

Olimpo 

- 

Flor de ervilha Fada Elfo 
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Semente de 

mostarda 

Fada Elfo 

Mariposa Fada Elfo 

Teia de aranha Fada Elfo 

Filóstrato Organizador do carnaval Diretor de festas da corte de 

Teseu 

Bobina/Quince Pedreiro Carpinteiro 

Quina/Snug Eletricista Marceneiro 

Bicudo/Bottom Encanador Tecelão 

Fominha/Flauta Mecânico Remenda-foles 

Justinho/Snout Marceneiro Caldeireiro 

Sanfona/Starveling - Alfaiate 

 

Percebe-se que as funções das personagens são distintas para cada narrativa, isso por 

causa do contexto de cada uma. Na obra de Shakespeare os acontecimentos ocorrem durante os 

preparativos do casamento de Teseu e Hipólita e na obra de Falcão os fatos acontecem durante 

o carnaval de Salvador. Como o carnaval é uma festa tipicamente brasileira a autora ganha 

liberdade para trazer elementos que caracterizam a forma como se comemora esse evento, sendo 

possível perceber no livro características que compõem essa brasilidade. Uns tocavam, uns 

dançavam, muitos se agarravam, quase todos bebiam, e bebiam muito. Difícil dizer se a anfitriã 

era a música, que inundava a cidade, ou se o desejo, que movia os corpos, era o dono da festa 

(FALCÃO, 2007, p. 26). 

O clímax de uma das narrativas se passa em um bosque, e o da outra se passa em um 

local chamado “Matagal do duque” que é o bar de se Biu. Aí há um contraste entre a 

personalidade da personagem Hérmia. Na obra de Shakespeare ela se mostra uma pessoa mais 

quieta e paciente, porém, na versão da brasileira, Hérmia parece ser mais agitada, mais ativa e 

que não se deixa abalar pelas coisas que Lisandro diz. 

 

- O pior defeito de mulher é se atrasar. 

- E o pior defeito de homem é falar mal de mulher. 

- Você acha que é fácil fazer uma bagagem para o Resto da vida? 

- E você acha que vai passar o resto da vida carregando essa bagagem toda? 

- Se está achando ruim, desista enquanto é tempo” (FALCÃO, 2007, p. 74). 

 

6 PUCK, OBERON E TITÂNIA 

 

As obras trazem um núcleo encabeçado por Puck, Oberon e Titânia. Esse núcleo vai dá 

todo um desenrolar no enredo pois a partir do plano deles a vida de outras personagens também 

vão ser influenciada. Puck é um ser muito travesso, adora aprontar suas maldades e é muito fiel 

ao seu patrão Oberon. Na peça teatral Titânia fica com a guarda de um menino que perdera sua 
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mãe. Ela tinha prometido para a mãe do menino que cuidara dele. Oberon, pelo contrário, queria 

o menino para ser o seu servo. Como Titânia não quis dar o menino, Oberon decide se vingar 

dela. 

No romance de Adriana Falcão, quando as personagens chegam em Salvador Titânia 

quer se divertir e se jogar na festa, porém, Oberon com todo o seu ciúme e autoritarismo tenta 

impedi-la de fazer isso. É por esse motivo que Oberon decide se vingar dela. Nessa parte da 

história a personagem Puck é de suma importância pois, ele vai usar toda a sua fidelidade para 

com Oberon e toda a sua inteligência em travessuras para executar o plano. 

 O plano é o seguinte: colocar uma bebida mágica em Titânia, que fizesse ela se 

apaixonar pela primeira pessoa que visse pela frente, mas que não estivesse interessado nela. 

Da mesma forma ocorrerá na obra de Shakespeare. Em relação a bebida mágica, há uma 

diferença.  

Falcão utiliza a cachaça, que é uma bebida tipicamente brasileira para representar a 

porção mágica de Shakespeare, colocando mais uma característica do Brasil. A cachaça, ao ser 

ingerida, faz com que a pessoa saia do seu estado normal e tenha atitudes que normalmente não 

teria, como se apaixonar inesperadamente por alguém. 

Assim Puck, nas duas obras, coloca a bebida em Titânia e ela acaba se apaixonando por 

um homem fantasiado de burro, que era um dos personagens do grupo de teatro que estava 

ensaiando. Ele também chegou a envenenar os quatro apaixonados (Lisandro, Hérmia, 

Demétrio, Helena), que estavam dormindo naquele momento. 

Eles acordaram e se viram apaixonados. Em Shakespeare, Helena que era desprezada, 

acorda com dois homens apaixonados por ela Demétrio acorda apaixonado por Helena. 

Na obra de Falcão, Demétrio também acorda apaixonado por Helena e Lisandro acorda 

apaixonado por Hérmia. Eles explicam o que aconteceu para Egeu e agora quem era adversário 

se torna amigo e quem era do mesmo partido, vai ser um candidato adversário. Titânia e Oberon 

acabam ficando juntos novamente em ambas as narrativas. 

O final é de muita festa. Em Atenas tem o casamento de Teseu e Hipólita e em Salvador 

tem o final do carnaval. As duas festas são contempladas pela apresentação do grupo de atores 

apresentando a mais lamentável comédia, a mais cruel morte de Píramo e Tisbe. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho considerou-se a comparação entre dois livros. Essa análise foi de suma 

importância pois foi possível, mesmo que de uma forma sucinta, expor semelhanças e 
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diferenças entre as obras – Sonho de uma noite de verão de William Shakespeare e Adriana 

Falcão. 

Foi possível perceber como Adriana utilizou a intertextualidade, como ela incluiu traços 

da cultura brasileira na história de Shakespeare e assim construir a sua própria obra, com seus 

traços característicos. Além disso, percebemos a importância de fazer estudos literários 

comparados, tendo em vista que, tivemos a oportunidade de ter um olhar diferente entre as obras 

analisadas. Elas puderam nos dar uma lição sobre a comparação, a intertextualidade e sobre 

como elas funcionam proporcionando ao leitor uma leitura prazerosa. 
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RESUMO 

 
O trabalho com os gêneros textuais é de extrema relevância para o processo de ensino aprendizagem em 

salas de aulas de Língua Portuguesa e, por isso, tem sido motivo de inúmeros estudos sobre as mais 

diversas perspectivas, seja da escrita, da leitura, da oralidade ou da análise linguística. Assim, 

objetivamos neste artigo, discutir o conceito de gênero textual, procurando compreender a relevância da 

sua presença nas aulas de língua materna, considerando as várias possibilidades de atividades de ensino. 

Nossa metodologia é de cunho bibliográfico, pois refletiremos a partir de estudos que se debruçam sobre 

o tema, elencando algumas possibilidades de trabalho com os gêneros textuais em sala de aula. Para 

isso, nos amparamos em Marcuschi (2007), Antunes (2010), Brasil (1998), Meurer (2005) que tecem 

sobre o ensino e o trabalho com os gêneros textuais. Nossas reflexões apontam que o trabalho com os 

gêneros textuais possibilita ao aluno se tornar leitor autônomo, capazes de se posicionar de forma crítico-

reflexiva sobre aquilo que o cerca na sociedade. Concluímos entendendo que os gêneros textuais são 

ferramentas indispensáveis no ensino de Língua Portuguesa, tendo em vista as esferas da leitura, da 

oralidade, da escrita e da análise linguística como atividades essenciais para a formação intelectual do 

aluno.  

 

Palavras-chave: Ensino. Gêneros. Ferramenta. Língua Portuguesa. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INCIAIS 

 

Os mais diversos estudos acerca dos gêneros textuais e suas implicações para o ensino 

de Língua Portuguesa e sua relação com o livro didático, parecem ainda, insuficientes para dar 

conta das problemáticas que envolvem os gêneros na esfera da leitura, da escrita, da produção 

textual e da análise linguística. Por isso, nos motivamos neste artigo, entender a contribuição 

dos gêneros textuais, no que concerne à leitura e a escrita no livro didático.  

É preciso lembrar que os gêneros vão surgindo de acordo com as modificações nas 

formas de comunicação e interação verbal que vão acontecendo ao longo do tempo. 

Atualmente, eles têm surgido de forma rápida, modificando seu sentido de acordo com lugar de 

circulação, tendo em vista seu propósito comunicativo e as possibilidades de sentidos que esses 

gêneros desempenham em nosso cotidiano. Contudo, na sua grande maioria, a escola parece 

priorizar o estudo das questões formais, desconsiderando a função social dos gêneros e seu 

verdadeiro papel no seio social. De acordo com as definições dos PCN (BRASIL, 1998), 

percebemos que o trabalho com os gêneros textuais tem a função de despertar no aluno o gosto 
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pela leitura através do entretenimento, possibilitando-o assim de participar e construir sentidos 

para o texto. Além do mais, capacita o discente a desenvolver o seu senso crítico, tornando 

capazes ou aptos a se posicionarem na sociedade atual. 

Por isso, é de suma importância trabalhar com textos que estejam presentes no dia-a-dia 

dos alunos. As atividades voltadas para os gêneros dão oportunidade ao aluno de participar e 

construir sentidos para o texto. Nessa compreensão, o livro didático se constitui como uma 

ferramenta de apoio ao professor na preparação e desenvolvimento de suas aulas e também 

como um facilitador da aprendizagem e na prática pedagógica. Em sua grande maioria, o livro 

didático traz uma infinidade de gêneros textuais, mas é sempre importante observar como está 

sendo feita a abordagem desses gêneros, especialmente na esfera da leitura e da escrita.  

 

2 O ENSINO DE GÊNEROS TEXTUAIS E O LIVRO DIDÁTICO 

 

Quando pensamos no trabalho com os gêneros textuais, não podemos deixar de frisar a 

relevância da sua abordagem na atualidade, pois os gêneros, em sua diversidade, contribuem 

para o aprofundamento no estudo da língua materna, considerando não apenas a forma, porém 

o uso da língua em suas diversas situações de comunicação, pois é impossível nos comunicar 

sem utilizar um determinado gênero textual, pois toda forma de comunicação humana ocorre 

dentro de um gênero específico. Assim, “os gêneros textuais são fenômenos históricos, 

profundamente marcados, vinculados a vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, para 

ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia (MARCUSCHI, 2005, p. 19).  

Nessa leitura de Marcuschi (2005), entendemos o quanto é necessário o trabalho com 

os gêneros textuais nas atividades de ensino, para estabilizar as atividades comunicativas de 

acordo com os diferentes contextos de situação, essas variedades de textos permitem exercer o 

trabalho pedagógico de diferentes formas. A abordagem desses gêneros no ensino de Língua 

Portuguesa pode dar oportunidade para que os alunos se tornem leitores autônomos capazes de 

se posicionarem de modo crítico em todas as esferas sociais. 

Nesse sentido, lembramos que cada gênero textual apresenta diferentes especificidades 

que o determinam. Para Marcuschi (2008, p. 150-151), “cada gênero textual tem um propósito 

bastante claro que o determina e lhe dá uma esfera de circulação [...]”, pois todos os gêneros 

têm uma forma e uma função, bem como um estilo e um conteúdo. Contudo é importante 

reconhecer que sua determinação se dá basicamente pela função e não pela forma: “ou seja, 

precisamos trabalhar com os gêneros considerando os diversos contextos em que foram 

produzidos e para quem foram escritos em determinadas situações de comunicação. Assim, 
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percebemos que cada gênero tem a sua esfera de circulação como também um propósito 

comunicativo estabelecido. Devemos considerá-lo não apenas a sua estrutura, mas 

principalmente a função que eles desempenham em determinados contextos sociais. Segundo 

os PCNs (BRASIL, 2000): 

 

Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a 

língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar 

o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. É o que aqui se 

chama de competência linguística e estilística. Isso, por um lado, coloca em 

evidência as virtualidades das línguas humanas: o fato de que são instrumentos 

flexíveis que permitem referir o mundo de diferentes formas e perspectivas; 

por um lado, adverte contra uma concepção de língua como sistema 

homogêneo, dominado ativa e passivamente por toda a comunidade que o 

utiliza (BRASIL, 2000, p. 23). 

 

Dentro dessa lógica, entendemos que a língua está na competência discursiva escrita, 

pois a leitura, e a produção textual é indispensável no aprimoramento desta competência. Claro 

que essa relação envolve a capacidade de como utilizarmos os recursos linguísticos, na 

interação sócio discursiva que a língua oferece. Evidente que cabe a escola e aos professores 

selecionarem diferentes gêneros para que possa levar o aluno a reconhecer não só a estrutura, 

mas também as funções que eles desempenham dentro da sociedade. Sendo assim, devemos 

tratar os gêneros como práticas sociais, pois devemos perceber [...] “não só características do 

contexto ou das demandas situacionais identificadas pelos usuários e dentro das quais operam, 

mas também a motivação dos participantes do discurso, assim como os efeitos por eles 

pretendidos ou percebidos” (MEURER, 2005, p. 133).  

Nessa mesma linha de raciocínio, segundo os PCN (BRASIL, 1998), ler e escrever são 

práticas discursivas que devem servir como reflexão sobre a língua e, para tanto, devem ter 

prioridade entre os objetos de ensino: 

 
No processo de ensino e aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino 

fundamental, espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas 

diversas situações comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da 

linguagem, de modo a possibilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, 

ampliando suas possibilidades de participação social no exercício da cidadania 

(BRASIL, 1998, p. 32). 

 

Como podemos observar, ainda é muito atual a discussão levantada pelos PCN. Nele, 

entendemos que é preciso uma atenção especial ao ensino de Língua Portuguesa, especialmente 

porque a responsabilidade maior recai sobre a escola, enquanto instituição promotora do saber. 
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Assim, é na escola que o aluno deve adquirir o domínio da linguagem, tanto oral quanto escrita. 

Para isso, muitos recursos estão disponíveis, entre eles, o livro didático.  

É certo que o Livro Didático é um recurso pedagógico muito utilizado pelo professor, 

servindo como material de apoio na sala de aula. No entanto, precisamos recorrer a outras fontes 

para proporcionar ao discente a oportunidade de ampliar o seu conhecimento, e construção de 

novos significados. Contudo, o que notamos, em sua grande maioria, é que quase todos os LDs 

abordam o questionamento da teoria sobre os gêneros textuais, mas na prática os discentes não 

conseguem reconhecer os propósitos desempenhados por esses gêneros nos livros.  

 

3 ALGUNS DIZERES SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 

 

O recurso do livro didático, sem dúvida, tem uma grande importância dentro da sala de 

aula de Língua Portuguesa, assumindo um mecanismo de apoio e reflexão didático-pedagógica, 

auxiliando o professor a estabelecer essa relação entre a teoria e a prática, no processo ensino-

aprendizagem. O livro didático não deve ser utilizado de modo exclusivo, de modo isolado, 

mas sua utilização deve ser vista como uma referência no processo de mediar e aprender a 

Língua Portuguesa. Claro que nesse processo, o papel do professor é de suma importância, no 

sentido de ampliar esse conhecimento que o livro didático traz, buscando outros materiais 

didáticos, que lhe possa ajudar como; novos livros, gramáticas, dicionários, revistas, vídeos, 

entre outros. Por isso, se faz necessário propiciar aos alunos essa aproximação dos diversos 

tipos de gêneros, para que assim venham perceber essa variação que há tanto na língua oral, 

como na escrita.  

Nesse contexto, não podemos esquecer que a escola tem o papel de formar cidadãos 

com a capacidade de formar opiniões próprias e se posicionarem em determinadas situações. 

Dentro dessa realidade, é notório que o Programa Nacional do Livro Didático (doravante, 

PNLD) tem procurado trazer inovações a fim de atender à necessidade dos alunos, fazendo 

assim com que várias mudanças, transformações ocorram com o conteúdo do livro didático, e 

assim desse modo se aproxime cada vez mais da realidade dos alunos. 

O PNLD reconhece que o livro didático tem uma importância muito significativa no 

ensino da língua materna, trazendo sua grande contribuição, com uma variedade de conteúdos 

seja na área da linguística, reforçando o valor do uso da linguagem nos mais diversos campos 

de circulação, e revelando essas mudanças que ocorre não somente na fala, mas também na 

escrita. Como também traz conteúdos relacionados a linha do ensino e também da cultura com 

seus mais diversos propósitos.Desde 1996, a partir da instituição do PNLD, que o livro didático 
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tem melhorado, consideravelmente, em relação a sua qualidade, pois diversos estudiosos vêm 

elaborando suas pesquisas com intuito de aprimorar cada vez mais a prática pedagógica. Entre 

vários aspectos a ser avaliado está o da produção escrita, o da variação linguística, entre outros. 

Para se fazer uma escolha adequada, de acordo com a autora é imprescindível atender a esses 

três itens: 

 

-Esteja isento de erros conceituais graves; 

-Abstenha-se de preconceitos discriminatórios e, mais do que isso, seja capaz 

de combater a discriminação sempre que oportuno; 

-Seja responsável e eficaz, do ponto de vista das opções teóricas e 

metodológicas que faz, de tal forma que o programa declarado no livro do 

professor não só configure-se como compatível com os objetivos do ensino de 

língua materna e como ainda seja corretamente efetivado no livro do aluno 

(DIONÍSIO; BEZERRA, 2005, p. 19). 

 

Existe uma necessidade de que o livro didático venha contemplar em suas atividades a 

questão da variação linguística, e que ele venha combater os preconceitos que ainda há sobre a 

língua não padrão, enfatizando a importância e a riqueza que nela há, como também as 

mudanças que nela ocorrem tratando-a como algo heterogênea, e refletindo também no valor 

dos dialetos sociais que existe na comunidade. Para que assim tanto o professor como o discente 

seja beneficiado. É assim nesse sentido conforme esclarece a autora que devemos compreender:  

 

O livro didático de língua portuguesa, entendido como um livro composto por 

unidades (lições ou módulos) com conteúdos e atividades preparados a serem 

seguidos por professores e alunos, principalmente na sala de aula, constitui-

se, se não o único material de ensino\aprendizagem, o mais importante, em 

grande parte das escolas brasileiras. Essa importância é tal, que o interlocutor 

dos alunos não é mais o professor, mas o autor do livro didático de língua 

portuguesa; interlocutor distante, dificultando a interação com os alunos, e 

porta-voz presente (professor), quase sem autonomia seguindo página a 

página a proposta do autor (DIONISIO; BEZERRA, 2005, p. 35). 

 

Como podemos notar, muitos professores ainda seguem o ensino tradicional, e se 

conformam em serem orientados apenas pelo o livro didático, tornando assim o próprio livro 

como o principal interlocutor na sala de aula. Nessa realidade, o professor apenas reproduz ou 

transmite o conhecimento, de forma que o aluno torna-se refém desse tipo de aprendizagem, 

ficando na condição de um sujeito incapaz de argumentar, impossibilitado de carregar consigo 

um conhecimento empírico adquirido em no convívio em meio  a sociedade. No entanto, é 

necessário buscar outros recursos que proporcione mudanças, inovações para a construção do 

conhecimento.  
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4 A PRESENÇA DOS GÊNEROS TEXTUAIS NO LIVRO DIDÁTICO 

 

É certo que o livro didático vem passando por diversas mudanças com o intuito de 

aprimorar ainda mais a pratica pedagógica, por isso se constitui como um dos recursos valiosos 

para o direcionamento e desenvolvimento das aulas de língua portuguesa. Assim, em sua grande 

diversidade, o livro didático tem oferecido, especialmente, nas últimas décadas, estratégias 

significativas seja na área do ensino, tanto na esfera da escrita quanto da leitura. Assim, se faz 

necessário repensar o ensino da Língua Portuguesa pelo viés do livro didático, procurando 

investigar se o livro didático: 

 

- Oferece ao aluno textos diversificados e heterogêneos, do ponto de vista do 

gênero e do tipo de texto, de tal forma que a coletânea seja o mais possível 

representativa do mundo da escrita;  

- Prevê atividades de leitura capazes de desenvolver no aprendiz as 

competências leitoras implicadas no grau de proficiência que se pretende levá-

lo a atingir;  

- Ensina a produzir textos, por meio de propostas que contemplem tanto os 

aspectos envolvidos nas condições de produção, quanto os procedimentos e 

estruturas próprios da textualização; 

- Mobiliza corretamente a língua oral, quer para o desenvolvimento da 

capacidade de falar\ouvir, quer para a exploração das muitas interfaces entre 

oralidade e escrita;  

- Desenvolve os conhecimentos linguísticos de forma articulada com as 

demais atividades (DIONÍSIO; BEZERRA 2005, p. 19). 

 

Mesmo observando todos esses objetivos em relação ao uso do livro didático, 

percebemos ainda que há uma constante preocupação relacionada ao livro didático, 

especialmente na abordagem dos gêneros textuais em sala de aula. De fato, o livro didático deve 

considerar a linguagem como uma forma heterogênea, priorizando não somente a oralidade, 

como também a escrita, inserida numa diversidade de gêneros textuais. Analisando a língua no 

sentido de apresentar o processo da variação linguística que nela ocorre. 

É certo que nos últimos anos o livro didático vem passando por constantes mudanças, 

aprimorando cada vez mais os seus conteúdos. Daí, a necessidade de reconhecer que o livro 

didático se torna significativo tanto para o professor, servindo como um incentivador, e 

orientador em sua prática pedagógica, como também para os alunos fazerem suas pesquisas de 

estudos nas mais diferentes áreas. Contudo, a realização de estudos e pesquisas que se 

preocupam com a relação do livro didático e o ensino de Língua Portuguesa, tem mostrado que 

os problemas do ensino tradicional ainda são muito vigentes na sala de aula. É importante ainda 

reconhecer que desde 1996, que muitos estudiosos e professores tem adotado como objeto de 



 

 

P
ág

in
a1

4
3

5
 

pesquisa o livro didático, para avaliarem as suas propostas em relação a oralidade, a leitura, a 

escrita e análise linguística. Assim, para alguns estudiosos precisa-se ter cuidado pois: 

 

O ensino de língua materna deve ser, antes de mais nada, o ensino de uma 

forma específica de interagir, e não apenas um conjunto de informações sobre 

a língua. É por este motivo que, no contexto da virada pragmática, diz-se que 

o ensino de conteúdos de maneira procedimental como leitura, produção de 

textos, e práticas orais deve ocupar o centro do trabalho pedagógico, 

restringindo-se o ensino sobre o estritamente necessário para a abordagem e o 

entendimento dessas práticas (DIONISIO, 2005, p. 16). 

 

De fato, é preciso reconhece também que o processo da aprendizagem se dá por meio 

da interação, e não recebendo apenas informações prontas como acontece no ensino tradicional. 

Assim, nessa leitura observamos a necessidade de desenvolvermos a prática do ensino por meio 

da troca de informações para construção do conhecimento, seja através da leitura, como por 

meio da oralidade, e também da escrita, especialmente quando envolve a abordagem dos 

gêneros textuais.  

Dessa forma, os gêneros estão presentes na nossa vida cotidiana, toda e qualquer forma 

de comunicação se dá por meio de algum gênero, assim como a língua passa por mudanças no 

decorrer do tempo, assim também os gêneros sofrem transformações, e na medida que isso 

ocorre vão surgindo também outros gêneros. Assim,  

 
Uma das teses centrais a ser defendida e adotada aqui é de que é impossível 

não se comunicar verbalmente por algum gênero, assim como é impossível 

não se comunicar verbalmente por algum texto. Isso porque toda a 

manifestação verbal se dá sempre por meio de textos realizados em algum 

gênero. Daí a centralidade da noção de gênero textual no trato sociointerativo 

da produção linguística (MARCUSCHI, 2008, p. 154). 

 

Nessa linha de raciocínio, entendemos que a participação dos gêneros textuais em nossas 

vidas é de suma importância no processo de comunicação, seja pelo viés da oralidade seja pelo 

viés da escrita. A presença dos gêneros textuais no livro didático só reforça a preocupação de 

professor, de estudiosos e pesquisadores da área, em proporcionar um ensino voltado para 

multiplicidade dos gêneros e suas peculiaridades no uso da língua, tano dentro quanto fora da 

sala de aula.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É certo que a grande responsabilidade do ensino de Língua Portuguesa, recai, quase 

sempre, na figura do professor, que deve trazer para o ambiente escolar diversos tipos de 

gêneros para que assim o aluno perceba a importância de cada gênero e o propósito 

comunicativo de cada um deles tanto no processo da leitura, como também da oralidade, e 

também da escrita. 

Quando pensamos no trabalho com os gêneros textuais, é preciso pensar que podemos 

desenvolver no aluno maneiras diversas deles compreenderem e interpretarem com mais 

facilidade tanto os textos orais como escritos, principalmente, no uso do livro didático. Além 

disso, o trabalho com os gêneros textuais proporciona o desenvolvimento de habilidades 

diversas, bem como de refletirem sobre a língua, para assim estarem aptos para interagirem nas 

diversas práticas comunicativas. 

Nesse sentido, os gêneros textuais trazem grandes e significativas contribuições para as 

aulas de língua portuguesa, por apresentar conteúdos voltados para a realidade dos alunos. 

Contudo, na maioria das vezes, o valor dos gênero textuais como ferramenta indispensável ao 

ensino não e reconhecido, nem pelo professor nem pelo livro didático.  

Então, existe uma necessidade urgente do reconhecimento dos gêneros textuais como 

elementos indispensáveis nas aulas de língua portuguesa, desde as atividades que envolvem a 

oralidade, até as atividades que envolvem escrita, leitura e análise linguística. É preciso fazer 

com que os alunos percebam a relevância dos gêneros textuais no ensino de Língua Portuguesa, 

de modo que, é responsabilidade do professor, escolher um determinado gênero e, a partir daí, 

desenvolver estratégias significativas durante todo o processo de ensino, de modo que existe 

todo um direcionamento no momento da aula, fazendo com que o aluno tenha autonomia e 

capacidade crítica de conhecimento, argumentação e discurso, seja nas atividades de leitura 

quanto de escrita.  
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RESUMO 

 
Uma das características do movimento artístico-cultural denominado pós-modernismo é o pastiche, que 

consiste na imitação da arte do passado, sem pretensões satíricas, ou seja, sem as motivações ocultas 

das paródias. Dentro desse contexto, destacamos os seriados de televisão, cujos enredos apresentam 

super-heróis que se assemelham aos mitos presentes no gênero épico. Esta pesquisa se concentra no 

primeiro episódio da série Smallville (2001), dirigido por David Nutter, que conta a história da 

adolescência do Superman vivenciada pelo seu alter ego Clark Kent. O objetivo desse trabalho é 

examinar os elementos usados pelos roteiristas na construção da identidade do protagonista que o 

caracterizam como um herói típico da epopeia, para verificar as implicações ideológicas propagadas 

pelo seriado ao utilizar um herói nesse formato. Para essa análise, utilizaremos os estudos de Jameson 

(2006), Lukács (2000), Kothe (1985) entre outros. Concluímos que o aspecto heróico da personagem 

foi enfatizado através de seus atributos físicos e morais e de sua capacidade de usar seus poderes de 

forma altruísta mesmo quando é rebaixado como herói por aqueles que o cercam. Assim, através da 

interpretação dos resultados, comprovamos que essa configuração da personagem contribui de forma 

significativa para despertar na plateia um sentimento de veneração ao super-herói, conferindo-lhe 

autoridade ao representar o bem, isto é, para difundir os discursos moralistas que estão a favor da ordem 

vigente. 

 

Palavras-chave: Smallville. Pastiche. Herói. Épico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do último século, o advento do capitalismo popularizou o acesso à cultura 

através da indústria de entretenimentos, incluindo o cinema, a televisão e o rádio como 

principais meios de veiculação de seus produtos, assim como a veiculação digital nas últimas 

décadas.  Nesse contexto, a cultura de massas torna-se uma mercadoria, cujo principal propósito 

de sua produção é gerar lucro. Desse modo, a arte contemporânea pode perder algumas 

características artísticas e sua função de gerar crítica e conhecimento.  

Dentro desse quadro, as séries de TV se tornaram um fenômeno de audiência entre 

adolescentes, jovens e adultos, abordando os mais variados temas. Diferentemente dos filmes 

de cinema, os seriados têm uma duração maior e sua permanência no ar vai depender da resposta 

do público receptor. Devido a esse fator, essas produções audiovisuais acabam limitando a livre 
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criatividade de seus autores que acabam repetindo os gêneros já existentes, ou seja, seguindo 

as mesmas estruturas no modo de contar histórias, sem correr o risco de sair delas. 

Um exemplo desse fenômeno é o seriado de televisão Smallville (2001 a 2011), criado 

por Alfred Gough e Miller Millar, que conta a história do Superman antes de se tornar um super-

herói conhecido. Embora seja baseada nas narrativas em quadrinhos dessa personagem, a 

temática do seriado é mostrar a adolescência do herói, ou seja, contar a história que não é 

retratada nos comics. Assim, a série relata a vida do super-herói na figura de Clark Kent quando 

ele está descobrindo seus poderes gradativamente e, ao mesmo tempo, enfrentando os conflitos 

característicos da idade.  

Porém, apesar de essa versão para televisão ressignificar a obra através da trama, por 

mais moderna que possa parecer, percebe-se que a construção da identidade heróica dessa 

personagem é muito similar aos heróis épicos, que habitam na memória da cultura ocidental, 

pois Clark apresenta uma grandeza devido aos seus atributos morais e poderes sobrenaturais. 

Associado a isso, ele usa seus dons para salvar a humanidade, colocando-se muitas vezes em 

perigo. 

Diante disso, parece-nos relevante ampliar a discussão em torno das narrativas desse 

super-herói. Para isso, este trabalho procurará fazer um apanhado do primeiro episódio da 

primeira temporada dessa série, buscando responder aos seguintes questionamentos: como é 

construída a identidade heroica da personagem Clark Kent no seriado de televisão? Quais os 

elementos usados que o caracterizam como um herói épico? Que implicações ideológicas são 

propagadas pelo seriado através da utilização de um herói típico da epopeia? 

Para atingir nossos objetivos, além dessas palavras introdutórias, o artigo apresenta 

algumas considerações teóricas no primeiro tópico, onde discutiremos sobre a concepção da 

arte na Pós-Modernidade e sua relação com a sociedade de consumo baseado nos estudos de 

Jameson (2006).  No segundo, pretendemos realizar uma análise do Piloto da série Smallville 

(2001) com base em nosso aparato teórico. E, finalmente, apresentaremos nossas considerações 

finais sobre o resultado de nossa pesquisa, todavia sem um teor propriamente conclusivo.  

 

2 PÓS-MODERNISMO, PASTICHE E INDÚSTRIA CULTURAL 

 

O pós-modernismo iniciou-se por volta dos anos 50 ou começo dos anos 60, 

caracterizando-se por rupturas com a ideologia e a estética presentes no movimento moderno. 

Entretanto essa ruptura não se tratava apenas de uma questão cultural, mas uma posição política 

em relação à natureza do capitalismo multinacional nos dias atuais. Para Jameson (2006a, p. 
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29), o pós-modernismo é “um estágio do capitalismo mais puro do que qualquer dos momentos 

que o precederam”. 

Diante disso, o que se percebe é que a produção estética nessa época está 

intrinsecamente relacionada à produção de mercadorias para atender aos interesses da 

economia, ou seja, há uma série de produtos culturais que são confeccionados para promover 

marcas de vários itens de consumo, perpetuando assim o modo capitalista de se viver. Desse 

modo, constata-se que, no pós-modernismo, a linguagem utilizada nessas produções se 

confunde com publicidade, como aponta Jameson (2006a). Em consequência disso, a arte acaba 

perdendo algumas características que a enfraquecem quanto à qualidade de sua produção. Entre 

elas, pode-se destacar a falta de profundidade que se vê estampada em toda essa cultura de 

imagens e simulacros que circulam na esfera da sociedade contemporânea. Portanto, 

acreditamos que o pós-modernismo não se trata propriamente de um estilo, mas de uma 

dominante cultural que permite a coexistência de vários estilos. 

Além disso, após as quebras estéticas da ideologia do alto modernismo, os produtores 

culturais não têm construído algo novo, mas sim retomado o passado através da imitação de 

estilos mortos, como aponta Jameson (2006a, p. 45): “a fala através de todas as máscaras 

estocadas no museu imaginário de uma cultura que agora se tornou global”. Dentro dessa 

perspectiva, podemos citar como exemplo a gama de seriados televisivos, baseados nas histórias 

em quadrinhos de super-heróis. A figura do herói usada nessas produções (tanto nos quadrinhos, 

quanto nas produções audiovisuais) não se trata de uma figura nova, mas apenas uma imitação 

das estruturas dos grandes mitos épicos. Os heróis épicos são muito similares uns aos outros, 

compartilhando uma gama de características centrais apresentadas por Lukács (2000, p. 26) 

como “homens e ações com contornos jovialmente rígidos” que agem de forma grandiosa e 

plena pelo bem da coletividade. 

Para nossos propósitos, iremos nos deter no dilema estético, ou seja, no fato dos artistas 

na atualidade não terem um estilo próprio no ato de produzir arte, apenas reproduzindo os 

modelos do passado. Segundo Jameson (2006b, p. 25), isso pode se tornar nocivo, pois “os 

modelos antigos não funcionam mais”, já que o mundo em que foram produzidos era outro. 

Desse modo, a figura do herói tal qual é caracterizada na Epopeia não representa nosso passado 

histórico, mas possivelmente nossas ideias ou estereótipos culturais sobre esse passado. 

Dentro desse contexto, a figura do super-herói é bastante utilizada pela indústria 

cultural, já que chama atenção do público pela saudade que o mito lhe desperta do tempo 

passado e, envolvidos nessa áurea de nostalgia, conforme aponta Jameson (2006b), muitos 

acabam sendo levados pelo anseio de alimentar um desejo profundo de voltar a esse período 
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antigo e vivenciar mais uma vez as estruturas estéticas do passado. O problema é que esse herói 

usado pela indústria cultural não traz apenas recordações de um possível passado, mas, segundo 

Cruz (2003), tem por função fornecer princípios e valores que regem a conduta humana, que 

estão a favor de fins econômicos determinados. 

Associados a isso, muitos seriados televisivos, que abordam a vida de protagonistas 

antes de se tornar um super-herói, tais como Smallville (2001 a 2011), Gotham (desde 2014) e 

The Flash (desde 2014), mostram a trajetória do herói em formação, ou seja, narram o percurso 

que o protagonista faz desde o início, enfrentando seus dilemas internos e crises existenciais 

até atingir um certo grau de perfeição. Desse modo, a formação da personalidade da personagem 

também é influenciada por fatos e acontecimentos exteriores, característica essa muito presente 

na construção da identidade do herói do romance de formação (bildungsroman). A definição 

para essa forma de romance é que ela “retrata a formação do protagonista em seu início e 

trajetória em direção a um grau determinado de perfeição” (MAAS, 2005, p. 01).  

Nessa esteira de leitura, percebemos que há uma mistura de gêneros na construção da 

identidade do herói nas produções audiovisuais que retratam a jornada dos super-heróis. O 

problema disso é que essa arte não definida pode não cumprir o papel que ela assumiu no 

decorrer da história da humanidade, quando cada ruptura entre períodos anteriores representava 

um repúdio ideológico ou estético. A geração pós-moderna se depara com paródias brandas, 

denominadas por Jameson (2006a) de pastiche, cujo propósito é apenas a imitação de um gênero 

sem nenhuma pretensão de ironizar ou ridicularizar algum aspecto de relevância na sociedade. 

Desse modo, tornam-se obras que não escandalizam ninguém e que “são recebidas com a maior 

complacência como são consoantes com a cultura pública” (JAMESON, 2006a, p. 30). 

Essa imitação dos estilos já existentes nos faz acreditar na incapacidade de se criar 

representações estéticas que retratem a experiência atual, ou até mesmo, conforme lembra 

Jameson (2006b, p. 29) “um sintoma alarmante e patológico de uma sociedade que se tornou 

incapaz de lidar com o tempo e a história”. Portanto, diante do exposto, podemos afirmar que 

grande parte das representações culturais da atualidade não carrega aquele tom provocativo à 

realidade reinante, ou seja, não é subversiva e oposicionista aos princípios de conduta da 

sociedade contemporânea como foi no antigo modernismo. Em vez disso, aprisiona o leitor ou 

telespectador ao passado através das imagens culturais estereotipadas.  
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3 O HERÓI ÉPICO EM SMALLVILLE 

 

A primeira característica que chama nossa atenção na série de televisão Smallville é que, 

embora seja baseada nos quadrinhos do Superman da DC Comics, apresenta uma história que 

nunca foi contada, já que, enquanto os quadrinhos dão ênfase à vida adulta desse herói na cidade 

de Metrópolis, o seriado retrata a adolescência dele vivenciada em uma cidade do interior 

conhecida como Smallville. Seu objetivo é mostrar Clark Kent (Tom Welling) antes de se tornar 

um super-herói, tentando conciliar suas incertezas, típicas da adolescência, com seus dons 

especiais. Entretanto, apesar de tratar de temas jovens e atuais, há uma mistura da modernidade 

do século XXI e elementos já conhecidos que nos remetem aos heróis épicos típicos da época 

pré-moderna. Segundo Umberto Eco (1987, p. 251), O Superman tem por definição todas as 

características do herói mítico e, ao mesmo tempo, encontra-se “inserido numa situação 

romanesca de molde contemporâneo”. Para nosso propósito, limitar-nos-emos a examinar, 

neste artigo, os aspectos utilizados pelos roteiristas do seriado que caracterizam Clark Kent 

como um herói clássico. 

De acordo com Moisés (1993), geralmente as figuras usadas no épico são associadas à 

grandeza e à sublimidade, e as definições encontradas para esses termos no dicionário Aurélio 

se referem às qualidades divinas, ou seja, que estão acima do humano. Além disso, são 

sinônimas de excelência, característica essa de quem é perfeito moral ou intelectualmente.  

No episódio que estamos analisando, percebemos essas características utilizadas na 

construção da identidade de Clark Kent. Constatamos isso logo no Piloto (primeiro episódio da 

série) cujo enredo é mostrar a chegada do protagonista ao planeta Terra, sua adoção pelos pais 

terrenos, sua vida cotidiana na fazenda e na escola, sua relação com os amigos e a adaptação de 

seus poderes. O primeiro aspecto que evidencia sua semelhança aos deuses é o fato de Clark 

não ser um terráqueo e sim de outro planeta (Krypton). Isso é evidenciado logo nos primeiros 

minutos desse episódio quando exibe uma chuva de meteoros na pequena cidade e, logo em 

seguida, o momento em que Jonathan Kent (John Schneider) e sua esposa se deparam com uma 

criança no meio dos destroços causados pela queda dos meteoros. Os dois começam a se 

perguntar de onde teria surgido o garoto: 

 

JONATHAN: Crianças não caem do céu, Martha! 

MARTHA: Então de onde foi que ele veio? 

JONATHAN: Eu sei lá... mas ele deve ter pais. 

MARTHA: Se tem, com certeza eles não são do Kansas. 
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Ao ter essa conversa, os dois acabam encontrando uma nave espacial e percebem, nesse 

momento, que aquela criança não era do mesmo planeta que eles. Isso é percebido de duas 

formas: através da fala acima da personagem Martha Kent (Annette O’toole) e na cena que se 

sucede (figura 1), onde podemos acompanhar através da imagem a grandiosidade do lugar de 

onde a criança veio em relação ao da raça humana. 

 

Figura 1 – A descoberta da origem da criança 

 

Fonte: Smallville – Piloto (2001)  

  

Para enfatizar isso, observamos que o diretor usou nessa cena (figura 1) o ângulo da 

câmera em plongée (filmagem de cima para baixo) para visualizar Jonathan e Martha. De 

acordo com Martin (2003), esse ponto de vista normalmente significa, na linguagem 

cinematográfica, a inferioridade de uma personagem sobre as outras. Entretanto, como o 

menino está com eles, acreditamos que, nessa cena, esse ponto de vista serve para evidenciar o 

lugar de onde ele veio, visto que essas personagens olham para cima depois que encontram a 

nave espacial que havia trazido o garoto, concluindo assim que se tratava de um alienígena. 

Assim, através desse recurso, fica evidente a grandiosidade da origem do novo habitante do 

planeta Terra. Nesse sentido, é importante lembrar que os heróis épicos são dotados de poderes 

sobre-humanos, porque são descendentes dos próprios deuses imortais.1 

No decorrer do episódio, podemos constatar esse aspecto divino de Clark, pois, além de 

sua origem, ele também é dotado de poderes sobrenaturais: corpo duro como aço, força quase 

ilimitada e super velocidade. Para mostrar sua capacidade sobre-humana de rapidez, por 

exemplo, podemos citar a parte em que ele se atrasa e não consegue chegar a tempo na parada 

para pegar o ônibus escolar, mas, mesmo assim, consegue correr mais rápido que o veículo, 

chegando ao colégio primeiro que os outros que estavam no meio de transporte. Quando o vê 

                                                             
1“Na Ilíada, Aquiles era filho de Tétis, uma deusa imortal de poderes cósmicos ilimitados” (NAGY, 2006, p. 49). 
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por lá, sua melhor amiga (que veio no ônibus) se surpreendeu por ele já está na escola e o 

questiona sobre isso: 

 

CLARK: Oi, gente! 

CLHOE: Ué... você não estava... não estava... 

CLARK: Peguei um atalho. 

CLHOE: Por onde? Um buraco negro?  

 

Já sua força quase ilimitada e seu corpo de aço são vistos na cena em que é atropelado 

por Lex Luthor (Michael Rosenbaum), que vinha pilotando um carro em alta velocidade e, por 

acidente, acaba perdendo o controle da direção. Essa circunstância leva os dois para o fundo de 

um rio, deixando Lex inconsciente devido ao impacto da batida. Já Clark, embora tenha sido 

atingido de forma violenta, é quem salva Lex, tirando-o de dentro de seu carro. Para isso, como 

as portas estavam travadas, ele abre a lataria do veículo, sem muito esforço, usando apenas sua 

mão. O salvamento foi tão surpreendente, que Lex, após voltar à tona, fica perplexo ao perceber 

que quem o salvou foi sua própria vítima, que estava ilesa. Seu espanto é percebido através de 

sua fala: “Mas eu atropelei você!”, e a resposta de Clark mostra que ele mesmo estava sem 

acreditar no que acabara de acontecer quando diz: “atropelou não, se não, eu estaria morto”. O 

discurso de Kent sugere duas interpretações: que ele mesmo ainda não sabia a dimensão de seus 

poderes e, ao mesmo tempo, que tinha consciência da necessidade de viver no anonimato em 

relação aos seus dons especiais. Essas questões são coerentes com a dinâmica do seriado, cuja 

finalidade é mostrar o herói descobrindo seus poderes aos poucos, ou seja, à medida que ele vai 

evoluindo.  

Outro elemento importante usado nesse episódio que caracteriza Clark como herói épico 

é o momento em que ele é ridicularizado por alguns dos colegas de sua escola. Segundo Kothe 

(1985, p. 14), é no momento de queda ou rebaixamento do herói que ele “decai em sua 

epicidade”, mas cresce em sua “humanidade e nas simpatias do leitor/espectador”. Podemos 

destacar como exemplo o momento em que Clark é motivo de chacota para parte do time de 

jogadores de futebol de seu colégio. A iniciativa é de Whitney Fordman (Eric Johnson), o 

namorado de Lana Lang (Kristin Kreuk), quando percebe que Clark tem uma atração por sua 

amada. Então, por ciúmes, acaba juntando colegas do time para fazer do jovem Kent o 

espantalho do ano. Essa era uma tradição da cidade, todos os anos antes do primeiro grande 

jogo, eles escolhiam um calouro do colégio, tiravam suas roupas, deixando-o apenas com 

roupas íntimas e amarrado como um espantalho num campo de milharal. 
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Ao ser tratado de forma humilhante pelos atletas, Clark ainda desempenha um papel 

redentor, pois, a despeito dessa afronta, quando consegue sair de lá, ainda vai ao baile da escola, 

onde todos estavam reunidos, para salvá-los de Jeremy Creek (Adrian McMorran), um mutante 

que queria vingança por ter sido feito de espantalho no ano em que a chuva de meteoros 

aconteceu. Ao tentar impedir esse jovem de incendiar toda a escola, Clark fala: “Eu não vou 

deixar você machucar meus amigos”; ao passo que Creek lembra a ele que aquelas pessoas não 

eram suas amigas, visto que também tinha sido rebaixado por elas. Mesmo assim, Clark trava 

uma luta com esse jovem para impedi-lo de machucar a comunidade escolar. 

Dentro desse panorama, o que nos chama a atenção é que o herói não questiona a 

estrutura que rege as condutas dos alunos dentro da instituição da qual faz parte. Ao ser 

confrontado por Jeremy quando este lhe lembra que os atletas da escola não eram seus amigos, 

Clark não recrimina a ação de seus colegas, apenas lembra ao seu opositor que não havia sido 

aquela geração de atletas que era responsável pelo próprio Jeremy ter sido o espantalho 

anteriormente: “não foram eles que fizeram mal a você”. Entretanto, Creek tinha consciência 

disso: “não faço isso por mim. Faço por você e por todos os outros como nós”. Em 

contrapartida, o herói acaba assumindo a culpa pelo ocorrido: “O que aconteceu a você foi culpa 

minha. Eu entendo a sua dor”.  Ao passo que Jeremy rebate: “Eu não sofro”.  

Diante disso, o que se percebe é que os dois veem a situação sob uma perspectiva 

diferente: para Clark o problema era Jeremy ter poderes especiais adquiridos através da chuva 

de meteoros ocorrida junto com sua chegada a Terra, por isso, sente-se culpado; já para Jeremy, 

esse não era o dilema a ser resolvido, não foi isso que lhe trouxe sofrimento. Para ele, o 

problema eram as atitudes mesquinhas de pessoas que se divertiam humilhando os mais fracos. 

Ele não concordava com o fato de jovens medíocres amarrarem pessoas inocentes e deixá-las 

sozinhas em campos afastados da cidade a mercê da própria sorte, enquanto se divertiam nos 

bailes de primavera da escola como se nada tivesse acontecido.  Para ele não se tratava apenas 

de uma vingança pessoal, por terem lhe roubado o direito de participar da festa que também era 

dele: “Vou ao baile. Não pude ir ao meu”. Ele acreditava que tinha sido agraciado com poderes 

sobrenaturais para intervir nessa situação, “tenho um dom, um propósito”, ou seja, encerrar o 

ciclo vicioso que se repetia anos após anos: “As coisas nunca mudam. Pensei que se eu punisse 

eles, isso iria parar. Mas isso nunca para”.  

Ao acreditar que o sofrimento de Jeremy era por ele ter se tornado uma pessoa diferente 

ao adquirir poderes, deixa-se de lado a natureza dos acontecimentos que o levaram ao campo 

de milharal: o lado perverso da humanidade que sente prazer em praticar o mal, sendo 

representado na série pelos jovens atletas que praticavam bullying na escola. O assunto nem é 
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discutido por Clark, cuja única preocupação era impedir que Jeremy usasse os poderes para 

prejudicar outros, visto que ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Claro que esse ato 

pode ser questionado dependendo do contexto em que é efetuado, todavia o que destacamos 

aqui é que o enredo da narrativa é construído de forma superficial no sentido de camuflar ou 

deixar de lado os problemas da vida real e suas contradições. Nesse sentido, podemos ver na 

estrutura dessa história característica do trivial, pois conforme Kothe (1985, p. 19), “As obras 

triviais institucionalizam o caolho sem senso de profundidade”, diferente do que se espera de 

uma obra de arte, que “olha com dois olhos, para todos os lados”. Dentro dessa perspectiva, é 

pertinente destacar o modo como cada uma das personagens é apresentada para o público, 

conforme se pode acompanhar pelas figuras abaixo: 

 

Figura 2.1 a 2.2 – O encontro de Jeremy e Clark no campo de milharal 

 

Fonte: Smallville – Piloto (2001) 

 

Na figura 2.1, a câmera demonstra a inferioridade de Jeremy em relação a Clark, visto 

que o primeiro é visualizado em plongée, e o segundo, em contra-plongée (figura 2.2). Esses 

recursos têm como objetivo gerar a impressão de superioridade de uma personagem sobre a 

outra, conforme aponta Martin (2003). Ao visualizar Clark sob esse ângulo (figura 2.2), 

constrói-se a ideia de que ao mesmo tempo ele é homem e deus. Sua humanidade é escancarada 

ao ser atribuída a ele uma fragilidade, ou seja, não é invencível, visto que foi arrastado pelos 

atletas e amarrado numa espécie de estaca. Todavia, o fato de ser filmado de baixo para cima 

lembra ao leitor que ele é um deus e que pode ressurgir de forma gloriosa desse estado de 

miséria. Ao construir a identidade de Clark Kent como ser superior, é possível despertar no 

espectador um sentimento de veneração ao personagem sacralizado, como bem nos coloca Cruz 

(2003). Desse modo, a dimensão de divindade por trás desse mito lhe confere certa autoridade 

no momento em que passa a representar o bem, ou seja, a ditar preceitos morais que favorecem 

a ideologia da classe social dominante. Nessa passagem, por exemplo, Clark vence Jeremy, que 

representa a violação da norma, e restaura a ordem estabelecida – o baile da escola permanece 
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intacto com jovens dançando e se divertindo. Entretanto os atletas voltam para suas casas e não 

são punidos pelo que fizeram ao jovem Kent, visto que ninguém da comunidade escolar fica 

sabendo do ocorrido. 

Nesse contexto, Clark se assemelha a um pseudo-herói, cuja finalidade, conforme Kothe 

(1985), é representar a superioridade do sistema vigente, já que sempre vence no final. Para 

Kothe (1985, p. 72), “Quanto mais fracos os homens numa sociedade, tanto mais eles precisam 

de super-heróis” e assim cria-se um círculo vicioso, visto que, quanto mais são oferecidos esses 

tipos de heróis, mais fragilizada fica uma sociedade, que acaba transferindo para o reino da 

fantasia a sua esperança de justiça. 

Em suma, as características mencionadas acima assemelham Clark Kent a um herói 

épico, visto que é superior à raça humana no que se refere aos seus poderes sobre-humanos e 

sua conduta moral diante da sociedade em que vive. Além disso, enfrenta dificuldades, sofre 

derrotas, mas elas não interferem em sua postura heróica. O enredo do episódio reproduz a 

estrutura das narrativas épicas apresentada por Kothe (1985), visto que há eventos que 

desencadeiam a ordem inicial, que servem de motivação para a atuação do protagonista para 

restaurá-la. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, conforme nossa análise, percebemos que há pastiche na representação do herói 

em Smallville, visto que algumas características utilizadas na construção da identidade de Clark 

Kent nesse seriado pertencem à épica. Constatamos isso, porque essa personagem se configura 

na série como um ser superior em relação à raça humana em seus atributos físicos e morais. 

Quanto aos primeiros, destacamos seu corpo, visto que não se fere como um ser humano. Outros 

aspectos físicos que se relacionam a poderes sobre-humanos são sua força quase ilimitada e 

super velocidade. Além disso, destacamos sua grandeza no que diz respeito à sua formação 

moral, já que, mesmo sendo motivo de chacota entre amigos e colegas da escola quando foi 

feito de espantalho num campo de milho, ele não se nega a salvá-los no final do episódio quando 

surge um perigo à vida da comunidade local.  

Ao construir sua identidade dessa forma, Smallville cria laços empáticos com o 

telespectador através de um óbvio processo de identificação, pois esse super-herói representa 

nossas aspirações e esperança de que um dia possa surgir um super-homem capaz resgatar a 

sociedade da mediocridade provocada pela sociedade capitalista. O modo como a identidade da 

personagem é construída poderia render reflexões significativas na vida do leitor/telespectador, 
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visto que este pode acompanhar através da tela dilemas de sua própria existência, no entanto, 

apesar de algumas variações de cunho psicológico e social presentes em Smallville, o enredo 

da maioria dos episódios pode ser classificado apenas como uma narrativa trivial. Segundo 

Khote (1985), uma das características desse tipo de história é o conservadorismo automático 

produzido pelos seus finais felizes, ou seja, não importa o que aconteceu, e sim a restauração 

da situação anterior à violação inicial da norma. Desse modo, fica implícito que a condição para 

a felicidade é a manutenção das mesmas estruturas de poder e de trabalho. Assim, pode-se dizer 

que a construção da imagem do mito do super-homem nesse seriado de televisão contribui para 

concretização desse sistema vigente. 

Essa conclusão retorna, por fim, aos estudos de Jameson (2006a), quando aponta que a 

arte pós-moderna se caracteriza pela imitação de um estilo peculiar, mas desprovida dos 

motivos irônicos das paródias. Diante do exposto, essa prática nos faz questionar até que ponto 

esses modelos passados funcionam de forma positiva ou prejudicial na mente da coletividade 

atual, visto que os arquétipos de heróis propagados nas epopeias, como nos mostra Lukács 

(2000), pertenciam a um mundo fechado, onde lutavam pelo bem coletivo, muito diferente do 

contexto fragmentado em que vive a sociedade contemporânea. Associado a isso, no decorrer 

de nossa análise, percebemos alguns aspectos na construção da identidade heroica dessa 

personagem que, em alguns momentos, distanciavam-no da epicidade.  Essas inquietações nos 

mostram que essa pesquisa não se esgota por aqui, mas servem de motivação para outros 

estudos acerca da identidade do herói na figura do Superman.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho analisou os principais mecanismos da argumentação presentes no diálogo entre os 

personagens Hamlet e o Fantasma na cena V do ato I da peça Hamlet, de William Shakespeare, 

objetivando compreender o modo que o Fantasma fez uso dos principais recursos da argumentação 

(Éthos, Páthos e Logos) para persuadir Hamlet. Para decorrer sobre tal objetivo, foram utilizadas 

discussões presentes nos textos de Agostinho da Silva (2013), que traça o percurso da retórica desde seu 

surgimento; de Michel Meyer (2007), que explica a definição de retórica e apresenta seus componentes; 

José Luiz Fiorin (2015), que mostra como os elementos da argumentação fazem o paralelo da área 

argumentativa com estudos da linguagem; Gilton Sousa e Cezinaldo Bessa (2011) que apresentam 

resultados de uma análise no campo da argumentação; Antonio Suárez Abreu (2009) que explica as 

questões argumentativas na perspectiva conceitual dos três elementos; e Olivier Reboul (2004) que 

apresenta a retórica e o jogo da dialética, ou seja, os principais elementos aqui mencionados para 

compreender os processos da argumentação. Observado o modo que esses fatores ocorreram na fala do 

Fantasma, considerou-se que o discurso analisado apresentou elementos essenciais para uma melhor 

compreensão da arte de argumentar, como ethos, pathos e logos, além de outras estratégias para alcançar 

o ato de persuasão, provando, dessa maneira, que esse discurso é um exemplo bem-sucedido de 

argumentação ante a adesão de seu auditório. 

 
Palavras-chave: Hamlet. Argumentação. Discurso. Fatores argumentativos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os textos literários possuem em sua composição uma carga semântica vasta, que tem 

como intuito transmitir ao seu público a representação de uma determinada época, pensamentos 

críticos sobre questões da sociedade e o retrato do cotidiano, dentre uma ampla lista de outras 

funções. A literatura, além de fornecer entretenimento, ela também nos permite compreender 

um pouco melhor a sociedade e o próprio ser humano de maneira geral, pois em diversas obras 

são apresentadas problemáticas que envolvem o sujeito diante de questões psicológicas, 

políticas, éticas, ideológicas e emocionais. A literatura debate assuntos que nos possibilita 

entender o meio social e desenvolver senso crítico através da linguagem. Em suma, 

compreender os textos literários exige do leitor o entendimento de alguns elementos 

linguísticos. Ao pensar por esse viés, podemos entender que a literatura está ligada diretamente 

à área de argumentação, que, por sua vez, explora as questões da linguagem enquanto discurso 
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no meio social e de que maneira esse discurso influencia quando é colocado diante do sujeito. 

Isto faz com que essas duas áreas distintas “andem” lado a lado.  

Nesse sentido, com o auxílio dos estudos argumentativos, realizamos neste texto uma 

análise dos principais elementos argumentativos utilizados nos discursos entre os personagens 

Hamlet e o Fantasma na cena V do ato I da peça Hamlet de William Shakespeare. Essa obra 

trata-se de uma tragédia escrita em forma de peça entre 1599 e 1601. Através de personagens 

marcantes e temas como vingança, insanidade, traição e corrupção, Hamlet permanece sendo 

uma obra bastante relevante no contexto atual, mesmo tendo sido escrita há mais de quatro 

séculos.  

A peça, que é organizada em cinco atos, relata a história do assassinato de um rei da 

Dinamarca que não obtém descanso após sua morte e volta em forma de espírito para convencer 

seu filho Hamlet a vingá-lo. Levando em consideração o foco argumentativo, o objetivo 

principal deste trabalho é compreender as estratégias da argumentação que foram utilizadas no 

discurso do personagem Fantasma para convencer Hamlet. 

Buscamos, portanto, examinar de que maneira as técnicas argumentativas (ethos, pathos 

e logos) se inserem e contribuem para o poder de convencimento do orador (Fantasma) para 

com o auditório (Hamlet). Para isso, utilizamos como suporte teórico os seguintes textos: Da 

origem da retórica à teoria da argumentação no discurso de Silva (2013); A unidade da 

retórica e seus componentes: éthos, páthos, lógos de Meyer (2007); Aristótoles, a retórica e a 

dialética de Reboul (2004); A Arte de Argumentar: Gerenciando Razão e Emoção de Abreu 

(2009); Os fatores da argumentação, de Fiorin (2015).  

O sujeito do discurso está sempre buscando convencer o outro sobre algo, de acordo 

com o objetivo que deseja alcançar, e, para que esse processo se estabeleça é necessário que 

existam elementos para a sua compreensão. A priori, precisamos entender os componentes que 

constituem um discurso: o orador ou a pessoa que dirige o discurso; o auditório, que recebe o 

discurso; e o próprio argumento enquanto elemento linguístico da fala ou da escrita que compõe 

a opinião crítica do outro sobre os assuntos existentes no diálogo.  

Quando falamos em argumentação, é necessário entendermos também sobre a retórica 

e a dialética que são suas bases fundamentais. Desde as concepções aristotélicas elas foram 

entendidas melhor através dos componentes principais Éthos, Páthos e Lógos. Por meio desses 

elementos é possível mostrar de forma verídica os argumentos e a persuasão do indivíduo diante 

do discurso. Podemos acrescentar ainda que estes elementos correspondem ao orador, o público 

alvo e o conteúdo discursivo que será apresentado. 



 

 

P
ág

in
a1

4
5

2
 

Diante disso, compreendemos que a “nova” argumentação está ligada a qualquer área 

que tome o discurso enquanto aspecto fundante. Dessa maneira, ao decorrer deste trabalho, 

demonstramos que o seu paralelo com a literatura nos permite conhecer melhor a maneira que 

os personagens da peça Hamlet se comportam dentro da narrativa e utilizam dos poderes 

argumentativos para o convencimento e a persuasão do outro.  

 

2 ÉTHOS, PHÁTOS E LÓGOS 

 

Para entendermos as questões da retórica, precisamos, primeiramente, falar sobre o seu 

conceito na concepção aristotélica. Reboul (2004) diz que esse novo elemento para Aristóteles 

é entendido da seguinte maneira: “Assim como a dialética, a retórica não pertence a um gênero 

definido de objetos, mas é tão universal quanto aquela. Claro, também que é útil. Claro, por 

fim, que sua função é não somente persuadir, mas ver o que cada caso comporta de persuasivo” 

(REBOUL, 2004, p. 22-23). A retórica aristotélica traz uma argumentação mais fundamentada, 

pois enquanto a antiga retórica, que era dominada pelos sofistas, utilizava dos recursos de 

domínio da linguagem extremamente culta para persuadir o auditório, esta nova usa “o poder 

de defender-se”, como diz Reboul (2004). Em outras palavras, o orador tenta convencer, mas 

também dá condições ao auditório de usar argumentos em própria defesa para o poder da 

persuasão. Desse modo, a retórica aristotélica é vista como universal porque comporta qualquer 

tipo de discurso e valida a persuasão de cada um. 

A retórica aristotélica sistematiza uma teoria da argumentação em que a retórica deixa 

de ser vista como uma arte ou técnica do convencimento, ou mesmo como um sistema de 

persuasão e passa a ser vista como, de acordo com Silva (2013, p. 23) “uma ciência que permite 

distinguir e escolher os meios adequados para um interlocutor persuadir seu auditório”. 

Segundo Aristótoles, eram necessárias algumas provas técnicas para que a retórica não 

fosse apenas um sistema de persuasão ou uma arte de argumentar, e sim uma ciência que 

permitia distinguir e escolher os meios adequados para um interlocutor persuadir seu auditório. 

Essas três provas técnicas seriam o ethos (quando o orador produz confiança, ou fé através do 

seu discurso), o pathos (quando o orador consegue passar emoção e paixão ao auditório) e o 

logos (quando o orador mostra o que parece ser verdade; o raciocínio). 

O éthos, que “para os gregos é a imagem de si, o caráter, a personalidade, os traços de 

comportamento a escolha de vida dos fins” (MEYER, 2007, p. 34), seria a imagem que o 

auditório tem sobre o comportamento ético de quem fala. Por tanto, quando falamos de éthos 

devemos lembrar que, por se tratar do caráter do orador, o auditório é quem faz esse julgamento. 
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Para melhor ser compreendido, apresentamos o seguinte exemplo: se um médico (orador) falar 

sobre a importância da vacinação para prevenção de doenças, as pessoas que estão ouvindo 

(auditório) vão acreditar piamente nele, mas se um agricultor falar sobre o mesmo assunto, não 

terá credibilidade alguma, pois ele não é especialista e nem tem a formação para falar sobre 

esse assunto. Desse modo, o poder de persuasão do orador condiz com a maneira em que o 

público o julga.  

Com relação ao páthos, Meyer (2007, p. 36) diz que: “Se o éthos remete às respostas, o 

páthos é a fonte das questões e estas respondem a interesses múltiplos, dos quais dão provas, 

paixões, as emoções ou simplesmente opiniões”. Desse modo, a concepção de páthos está 

ligada diretamente às emoções que o orador consegue atingir em seu auditório. Utilizando do 

mesmo exemplo, o médico pode apelar ao medo das pessoas ou aos seus instintos de proteção 

para convencê-las sobre a importância de vacinar seus filhos.    

Por sua vez, o lógos consiste na definição de argumentação enquanto uso. Segundo 

Meyer (2007, p. 40), “o lógos deve poder expressar as perguntas e as respostas preservando sua 

diferença”. Nessa perspectiva, podemos compreendê-lo como um processo de preservação das 

ideias onde o auditório e o orador são cautelosos com a sensibilidade do outro respeitando as 

divergências de opiniões. Ainda segundo Meyer (2007, p. 45), “O lógos é tudo aquilo que está 

em questão. Todo julgamento é uma resposta a uma questão que se coloca e é composto de 

termos que são formados com aderidos a questões que não mais se colocam e graças às quais é 

possível comunicar”.  

Corraborando as palavras de Meyer (2007), é possível compreender que a função do 

lógos consiste em abranger as questões que envolvem o argumentar de modo geral, no juízo de 

valor, no julgamento para com os discursos do outro e nas emoções. Para que o discurso seja 

aceito pelo auditório, ele deve estar fundamentado com a lógica. Nesse sentindo, naquele 

mesmo exemplo, o médico precisa também apresentar dados cientificamente comprovados de 

que a vacinação realmente é eficaz para prevenção de doenças.  

Esses três elementos desempenham um papel significante para compreender os 

discursos, porque com eles é possível detectar em qualquer diálogo a ideia de persuasão, além 

de serem essenciais para entendermos a credibilidade discursiva do orador com relação ao 

auditório levando em conta o juízo de valor feitos por ambos. Falar de argumentação é falar de 

um sujeito inserido no meio social, permeado por diversos discursos divergentes e 

convergentes, no qual ele demonstra intuitivamente seu ponto de vista, suas crenças paixões e 

emoções. Através disto, o sujeito, além de proferir o discurso usando essas técnicas, usa o seu 
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conhecimento para ouvir os argumentos que o outro tem a dizer sobre o assunto que ele expôs. 

Dessa maneira, construindo a verdadeira arte de argumentar. 

Os conceitos de éthos, phátos e lógos contribuem, portanto, com a investigação das 

técnicas argumentativas do diálogo que constitui o corpus dessa investigação, pois como 

evidenciamos, todo discurso é constituído por vários aspectos da argumentação que auxiliam 

na compreensão e no entendimento das questões de persuasão. Desse modo, para compreender 

a carga persuasiva do diálogo, faz-se necessário entender os principais elementos 

argumentativos e a sua funcionalidade no discurso.  

 

3 ANÁLISE DO DIÁLOGO DA CENA V DO ATO I DA PEÇA HAMLET 

 

Através de estudos acerca da argumentação, analisamos neste momento os principais 

elementos argumentativos utilizados nos discursos entre os personagens Hamlet e o Fantasma 

na cena V do ato I da peça Hamlet de William Shakespeare. 

Dentro dessa clássica tragédia cheia de personagens intensos e complexos, encontra-se 

o príncipe Hamlet. O protagonista aparenta-se, inicialmente, angustiado e frustrado com a 

recente morte de seu pai, falecido rei da Dinamarca, e com o repentino casamento entre sua 

mãe, a rainha Gertrudes e o seu tio Cláudio. Certo dia, Hamlet recebe a inesperada visita de um 

fantasma que diz ser seu falecido pai. O tal fantasma revela para Hamlet que sua morte não 

acontecera de forma natural, isto é, que ele fora assassinado por seu irmão Cláudio, que o 

envenenara para ocupar-se de seu trono. O espírito diz ainda que não descansará em paz 

enquanto sua terrível morte não for vingada.  

Objetivando convencer o filho a vingar sua morte, o fantasma faz uso de diversos 

elementos argumentativos para convencer Hamlet de que o que ele está falando é, de fato, 

verdade e que nada será mais justo do que a vingança praticada por seu filho. O jovem príncipe 

fica, primeiramente, duvidoso e indeciso com tudo que acabara de ouvir, mas o fantasma 

continua seu discurso e Hamlet acaba convencendo-se de que tudo aquilo que o espirito dissera 

é verdade. Dessa forma, jura para o fantasma que está disposto a vingar sua infeliz morte, 

mesmo que essa vingança ponha em dúvida o que ele, até aquele momento, considerava certo 

ou errado. 

Identificamos, pois, elementos argumentativos no discurso presente no referido trecho 

da peça Shakesperiana. Para esta análise, partimos do pressuposto de que para que haja sucesso 

em um processo argumentativo, é essencial fazer uso de determinadas técnicas argumentativas 

que relacionam-se entre o ethos do enunciador, o phatos do enunciatório, ou auditório, e o lógos 
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que está relacionado ao conteúdo do discurso, ao intelecto, ou melhor, ao uso da lógica, pois 

tende a convencer através do raciocínio.  

Todas essas técnicas podem ser evidenciadas no discurso do Fantasma para com Hamlet. 

A primeira, o ethos, é claramente presente pelo fato do auditório, ou seja, Hamlet, ter 

conhecimento da personalidade de seu pai, pois, supostamente, ele como filho leal ao seu pai, 

o admirava e acreditava na integridade dele. Além de ter sido seu pai, o fantasma também fora 

um rei, que tem a prerrogativa de ser visto como alguém superior e de honra ilibada. 

De acordo com Meyer (2007), o ethos atribui uma autoridade, ou melhor, um poder ao 

indivíduo que discursa, de acordo com sua ética e comportamentos morais. Portanto, de fato, 

Hamlet atribuía todas essas virtudes àquele fantasma que um dia foi seu pai, e isso, de fato, 

tornou possível sua convicção no que estava sendo dito, afinal, o ethos se apresenta de maneira 

geral como aquele ou aquela com quem o auditório se identifica, tendo como resultado a 

aceitação e identificação sobre as questões debatidas no discurso. 

Já o páthos estaria relacionado ao impacto emocional e a paixão que o orador consegue 

transmitir ao público. Pode-se dizer que esta paixão é uma estratégia para mobilizar o auditório 

em favor do discurso do orador. O orador deve dar importância às supostas paixões do auditório, 

pois, se elas exprimem o aspecto subjetivo de um problema, respondem a ele também em função 

dos valores da subjetividade implicada. A emoção, como aspecto fundante do phatos e já 

discutido aqui é uma colaboração subjetiva de valores que podem ser compartilhados. E isto é 

demonstrado no discurso da peça analisada, no momento em que o fantasma conta como a sua 

existência tem sido infeliz após a morte, devido a forma como ele foi assassinado, fazendo com 

que, dessa forma, Hamlet fique ainda mais desesperado e crente de que ele precisa ser vingado 

para ter paz. Eis o momento em que o fantasma se apresenta a Hamlet: “Sou o espírito de teu 

pai, condenado, por um certo tempo, a vagar pela noite e a passar fome no fogo enquanto é dia, 

até que os crimes cometidos em meus tempos de vida tenham sido purgados, se transformando 

em cinza” (SHAKESPEARE, 2010. p. 36). O Fantasma tinha por objetivo, convencer seu filho 

a praticar algo que ele desejava, por isso, inicia sua fala com apelos emocionais, insinuando que 

estava sofrendo devido a crimes cometidos na terra, crimes estes que, mais tarde, ele iria pedir 

a seu filho que os vingassem. 

Em A Arte de Argumentar: Gerenciando Razão e Emoção, ao falar de emoções e 

valores, Abreu (2009) evidencia que, se buscamos atingir emoção nas pessoas, é necessário 

educar-se aos valores e necessidades do outro. Fazendo uma discussão sobre valores e 

hierarquias, ele explica que fatores culturais, históricos e ideológicos influem na elaboração dos 

valores e hierarquias, citando um exemplo sobre a Idade Média, que foi uma época marcada 
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pelo teocentrismo, onde Deus era o valor hierarquicamente dominante, já no Renascimento, 

esse valor passa a ser o próprio homem. Nos discursos do Fantasma visto anteriormente, é 

notório que o enunciador sabia dos valores do seu auditório, ou seja, ele tinha conhecimento 

dos valores de seu filho Hamlet, e sabia, então, que ele era um filho leal que prezava pela justiça 

e pela honra, e, por isso, certamente se indignaria com as tristes revelações que seu amado pai 

fizera, conquistando suas emoções para chegar a sua tese principal que consistia na vingança. 

Já com relação ao lógos, como já mencionamos, está relacionado ao intelecto, ou 

melhor, ao uso da lógica, pois tende a convencer através do raciocínio. Assim sendo, o lógos 

refere-se à força dos argumentos que o orador utiliza, fazendo com que se diminuam as 

hipóteses de rebatimento por parte do auditório. No discurso entre Hamlet e seu falecido pai, 

podemos comprovar que o fantasma também utilizou desse elemento em seu discurso, pois, 

para que não houvesse possibilidade de Hamlet retrucar tudo aquilo que ele havia falado, o 

fantasma ainda supõe que seu filho seria desumano se não concordasse em vingá-lo: “Te vejo 

decidido: e serias mais insensível do que as plantas adiposas que apodrecem molemente nas 

margens do rio Letes se ficasse impassível diante disso” (SHAKESPEARE, 2010, p. 36).  

É evidente, também, que o enunciador em questão sabia para que tipo de auditório estava 

discursando, já que há distinção entre auditório universal e auditório particular. Segundo Abreu 

(2009, p. 16) “o auditório é o conjunto de pessoas que queremos convencer e persuadir” 

podendo esse conjunto ser formado por vários tipos componentes (auditório universal) ou 

simplesmente por um único tipo (auditório particular). Com o auditório universal não há o 

controle por se tratar de um público bastante variado, já se tratando de auditório particular, que 

é o auditório para quem o fantasma estava discursando, é possível controlar as variáveis. Um 

exemplo para este último tipo de auditório seria uma sala de aula com pessoas do mesmo sexo, 

idades aproximadas e mesmo nível de escolaridade, ou até mesmo uma turma de amigos que 

você tem conhecimento de que eles compartilham variados pontos de vista semelhantes ao seu. 

Já o público que assiste a um programa de televisão é um auditório universal, pois não há uma 

mesma classe social entre essas pessoas, nem um mesmo nível de escolaridade, ou aproximação 

de idade, podem, inclusive, nem ao menos serem de uma mesma região do país. 

O discurso do Fantasma, faz, portanto, uso dos elementos fundamentais da 

argumentação (ethos, pathos e logos), elementos estes que, segundo Aristóteles, são necessários 

para que o discurso não seja apenas um sistema de persuasão ou uma arte de argumentar, e sim, 

uma ciência que permita distinguir e escolher os meios adequados para um interlocutor 

persuadir seu auditório. Assim sendo, podemos compreender que o Fantasma alcançou, de fato, 

sucesso em sua persuasão, pois seu auditório, isto é, Hamlet, ficou convencido de que aquele 
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espírito era realmente de seu pai e que a criatura estava realmente dizendo a verdade, ou seja, 

que seu tio Cláudio era um traidor e assassino e que a morte de seu pai deveria ser vingada. O 

príncipe decide cometer esse ato mesmo ele sendo contra seus princípios, ou até mesmo que 

isso custasse sua própria paz, como podemos compreender no seguinte trecho: “Hamlet: Me 

conta tudo logo, para que eu, mais rápido do que um pensamento de amor, voe para a vingança” 

(SHAKESPEARE, 2010, p. 36) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao discutirmos sobre argumentação, adquirimos o conhecimento de que o ato de 

argumentar não está simplesmente relacionado a mostrar “razão” em todas as discussões, 

utilizando-se de qualquer estratégia para conseguir persuadir. É preciso ouvir e tentar 

compreender o auditório, saber usar e respeitar suas emoções, e saber lidar com as palavras e 

com a lógica. Não se trata de tentar fazer com que as pessoas façam o que queremos por elas 

simplesmente não terem escolhas, pois dessa forma argumentar seria o mesmo que manipular. 

Argumentar é, parafraseando Abreu (2009), motivar uma pessoa a fazer o queremos, mas 

deixando que ela o faça com autonomia. 

Evidentemente, o discurso aqui analisado apresenta elementos essenciais para uma 

melhor compreensão da arte de argumentar, como ethos, pathos e logos. Além dessas técnicas, 

durante todo o discurso entre os personagens, podem ser apontadas diversas outras estratégias 

utilizadas pelo enunciador para alcançar o ato de persuadir, afinal, tal enunciador não descartou 

aspectos como a ética, a razão e também a emoção e, dessa maneira provando que seu discurso 

é um exemplo claro de como argumentar e conseguir com êxito a adesão de seu auditório. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho, pretende-se fazer uma análise sobre a instância narrativa na obra Lucíola, de José de 

Alencar. A história é narrada pelo personagem Paulo, recém-chegado ao Rio de Janeiro, que conta como 

conheceu e como se relacionou com Lúcia, uma famosa cortesã da sociedade carioca. Ao participar da 

história, Paulo se caracteriza como um narrador homodiegético, uma vez que narra e é um personagem, 

conduzindo o leitor a acreditar no que ele alega sobre as atitudes de Lúcia, por meio de seu discurso e 

perspectiva, muitas vezes questionando a personalidade da personagem no decorrer da narrativa. Nesse 

sentido, o objetivo é analisar a consistência do discurso de Paulo, como também até que ponto podemos 

confiar em sua narração e na construção da personalidade da personagem Lúcia, levando em 

consideração o fato de que a perspectiva dele norteia a trama. A metodologia utilizada é uma pesquisa 

bibliográfica que aborda questões teóricas sobre a instância narrativa. Como suporte teórico, foram 

adotados conceitos propostos pelo teórico Gerard Genette em sua obra titulada Discurso da narrativa 

(s/d). No entanto, quando necessário, remetemos aos conceitos específicos de teóricos como Norman 

Friedman e Jean Pouillon, porque também são importantes para analisar a confiabilidade do narrador 

Paulo diante da história que conta. Posto que a pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, 

pretende-se, ao fim dela, detalhar as estratégias utilizadas pelo narrador. 

 

Palavras-chave: José de Alencar. Lucíola. Instância Narrativa. Representação da personagem feminina. 

Narrador infiel. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pretende analisar a instância narrativa na obra Lucíola, de José de Alencar. 

A obra pertence ao romantismo e a história é narrada pelo personagem Paulo Silva, recém-

chegado ao Rio de Janeiro, que conta como conheceu e como se relacionou com Lúcia, uma 

cortesã da sociedade carioca. A história é narrada através de cartas enviadas a uma senhora que 

Paulo demonstra, através de seu discurso, estimar e respeitar muito. No decorrer da obra, o 

narrador mostra características da personagem Lúcia, tanto físicas, quanto psicológicas, 

questionando os seus sentimentos e as suas ações, como também, diversas vezes, comentando 

e expondo opiniões sobre a personalidade da cortesã, sempre relacionados à profissão exercida 

por ela. 

Ao participar da história, Paulo se caracteriza como um narrador homodiegético, uma 

vez que narra o que observa e o que participa como personagem (GENETTE, s/d), conduzindo 



 

 

P
ág

in
a1

4
6

0
 

o leitor a acreditar no que ele alega sobre as atitudes de Lúcia, por meio de seu discurso. Além 

disso, temos uma focalização interna (GENETTE, s/d), pois a narração vai ser limitada à 

perspectiva de Paulo, que conduzirá os acontecimentos. 

A metodologia utilizada é uma pesquisa bibliográfica que aborda questões teóricas sobre 

a instância narrativa. Como suporte teórico, foram adotados conceitos propostos pelo teórico 

Gerard Genette em sua obra titulada Discurso da narrativa (s/d). No entanto, quando 

necessário, remetemos aos conceitos específicos de teóricos como Norman Friedman e Jean 

Pouillon, porque também são importantes para analisar a confiabilidade do narrador Paulo 

diante da história que conta.  

Nesse sentido, o objetivo é analisar a consistência do discurso de Paulo, como também 

até que ponto podemos confiar em sua narração, levando em consideração o fato de que a 

perspectiva dele norteia a trama. Isso porque, sendo a obra um constructo ficcional, qualquer 

pretensa objetividade do narrador é um procedimento literário, utilizado a fim de conseguir a 

adesão do leitor à narrativa que está sendo construída. 

 

2 O NARRADOR PAULO: ENTRE A SUGESTÃO E A AFIRMAÇÃO 

 

A história se passa na sociedade carioca do século XIX, um século em que a mulher 

deveria seguir o padrão estabelecido pela sociedade, como preservar a virgindade até o 

casamento. Porém, Lúcia não seguia esse padrão, ou esse “perfil de mulher” (ALENCAR, 2012, 

p. 17) que na época pedia, pois era uma cortesã, ou seja, sexualmente ativa, além de ser 

independente financeiramente, tudo o que a sociedade da época rejeitava e criticava. 

Paulo resolve escrever algumas cartas contando a sua história a uma senhora da 

sociedade carioca que respeita. Esta senhora, que assina como G.M na dedicatória do livro, 

decide juntar essas cartas e fazer um livro, além de dar o título de Lucíola ao texto, em 

homenagem a Lúcia. 

Paulo inicia a sua narração direcionando a história a esta senhora, escrita seis anos após 

a morte de Lúcia. Portanto, existe uma distância temporal, entre o momento em que a história 

é narrada e, o tempo em que as ações ocorreram. Isso faz com que, em teoria, o narrador possuía 

uma certa objetividade e perceba com mais claridade fatos ocorridos no passado. No entanto, 

Paulo se utiliza desse distanciamento para a manipulação do discurso, através de seus 

argumentos. 

Poderemos observar no seguinte trecho, em que Paulo explica o motivo que o levou a 

escrever as páginas direcionadas à senhora e, desta forma, também admite que o perfil de 
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mulher a ser apresentado é incompleto, ou até mesmo projetado. Nesse sentido, ao admitir esse 

esboçamento, Paulo reforça a hipótese sobre a inconfiabilidade de sua narração: 

 

Calando-me naquela ocasião, prometi dar-lhe a razão que a senhora exigia; e 

cumpro o meu propósito mais cedo do que pensava. Trouxe no desejo de 

agradar-lhe a inspiração; e achei voltando a insônia de recordações que 

despertara a nossa conversa. Escrevi as páginas que lhe envio, as quais a 

senhora dará um título e o destino que merecerem. É um perfil de mulher 

apenas esboçado (ALENCAR, 2012, p. 17). 

 

Notemos que Paulo informa à senhora que irá apresentar um perfil apenas esboçado, 

que significa incompleto, isso já seria um argumento sobre a manipulação do discurso a seu 

favor. Além disso, em alguns momentos de sua narração, Paulo fala sobre uma falta de 

confiança em sua memória, afirmando que muitas ações e palavras foram esquecidas por ele. 

Portanto, o objetivo do narrador não é fazer uma representação “fiel” de Lúcia, seja porque ele 

afirma esquecer algumas partes, seja porque ele quer contar a sua versão dos fatos da história. 

Outro momento em que Paulo não se mostra confiável, é quando, ao falar com a senhora, 

faz uma autoanálise e se considera um ser humano indulgente, como poderemos notar no trecho 

a seguir: “A senhora estranhou, na última vez que estivemos juntos, a minha excessiva 

indulgência pelas criaturas infelizes, que escandalizam a sociedade com a ostentação do seu 

luxo e extravagâncias” (ALENCAR, 2012, p. 17). 

Ao se considerar indulgente, Paulo se coloca como uma pessoa misericordiosa, isso já 

nos mostra que ele tinha a intenção de contar a história com Lúcia em benefício próprio, no 

sentido de se mostrar bom, um “herói” na história de Lúcia. Para conquistar esse objetivo, ele 

teve que deixar de mostrar muitas coisas, que são, no entanto, sugeridas a partir de seu discurso, 

como também; a partir das contradições nas suas argumentações. 

A fim de analisarmos o posicionamento do narrador Paulo é importante analisar a 

diferença na representação que ele faz entre Lúcia e essa senhora, a quem ele se dirige: 

“Desculpe, se alguma vez a fizer corar sob os seus cabelos brancos, pura e santa coroa de uma 

virtude que eu respeito” (ALENCAR, 2012, p. 17). 

Neste pequeno trecho, Paulo apresenta o perfil que considera respeitável, 

principalmente para ele. Admira os cabelos brancos que, em seu contexto, representam virtude 

e pureza, pois a senhora representa a velhice, conotando a ausência de uma vida sexual ativa. 

Com isso, Paulo demostra o seu preconceito, pois o sexo é negativado, de forma que as 

mulheres sexualmente ativas não são consideradas “puras”. 
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Já a primeira descrição de Lúcia coincide com o início da narração de sua história, isto 

é, a partir do momento que ele encontra Lúcia pela primeira vez, na festa da Glória. Paulo, 

realiza duas representações sobre a personagem, uma quando ele ainda não sabe de sua 

profissão, e outra quando descobre. Vejamos a primeira: 

 

[...] a alguns passos de mim, uma linda moça, que parara um instante para 

contemplar no horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e 

estrelado. Admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema 

elegância. O vestido que a moldava era cinzento com orlas de veludo castanho 

e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos, que 

parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada. 

Ressumbrava na sua muda contemplação doce melancolia e não sei que laivos 

de tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa 

aparição (ALENCAR, 2012, p. 19). 

 

Neste ponto, Paulo ainda não sabe a profissão de Lúcia e a descreve com traços 

angelicais, com ingenuidade e a considera casta, mas quando descobre que se trata de uma 

cortesã, a sua perspectiva muda, e ele a descreve de maneira totalmente diferente: 

 

Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana, que confundira a 

máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência. Só então notei 

que aquela moça estava só, e que a ausência de um pai, de um marido, ou de 

um irmão, devia-me ter feito suspeitar a verdade (ALENCAR, 2012, p. 19). 

 

Nesse trecho, percebemos uma diferença entre o tempo que ocorre a história e o tempo 

em que está escrita. Note que, quando ocorreram as ações, Paulo narrador, considerava-se um 

ser humano ingênuo. Isso é importante porque se o Paulo personagem tinha pouco interesse por 

certas questões, como o próprio discurso sobre Lúcia, o Paulo narrador tem muito interesse e 

tem uma intencionalidade em confundir o leitor através dessas duas representações da cortesã. 

Porque quanto mais confuso ele demonstra ser a personagem através de seu discurso, mais 

favorecidos estarão os seus argumentos e opiniões a respeito da personagem. Ou seja, é uma 

estratégia feita para que o leitor acredite nele. 

Em outro momento, Paulo mais uma vez revela a inconsistência de sua narração, antes 

de narrar um diálogo que teve com Lúcia ao visitá-la com a intenção de ter algo mais íntimo 

com a personagem, como podemos perceber no seguinte trecho:  

 

E continuávamos a conversar tranquilamente de mil coisas, menos daquela 

que me tinha levado à sua casa. Não posso repetir-lhe todo esse longo diálogo; 

mal conseguirei recompor com as minhas lembranças algum fragmento dele 

(ALENCAR, 2012, p. 24). 



 

 

P
ág

in
a1

4
6

3
 

Nota-se que ele se julga incapaz de repetir o diálogo realizado entre ele e Lúcia, um 

diálogo em que conversam sobre a vida deles, sobre viagens, sobre coisas simples, mas através 

de suas palavras. Entendemos que o interesse de Paulo-personagem em relação à Lúcia é sexo, 

já o interesse de Paulo-narrador é discursivo. Todo o resto da conversa é simulação de 

civilidade, por isso a falta de interesse em narrar daquele diálogo. 

Nesse sentido, há um fragmento da história em que Paulo confirma esse interesse: 

 

Se eu amasse essa mulher, que via pela terceira ou quarta vez, teria certamente 

a coragem de falar-lhe do que sentia; se quisesse fingir um amor degradante, 

acharia força para mentir; mas tinha apenas sede de prazer; fazia dessa moça 

uma ideia talvez falsa; e receava seriamente que uma frase minha lhe doesse 

tanto mais, quanto ela não tinha nem o direito de indignar-se, nem o consolo 

que deve dar a consciência de uma virtude rígida (ALENCAR, 2012, p. 24). 

 

Como podemos observar, Paulo admite ter ido ver Lúcia apenas pelo prazer e, ao mesmo 

tempo, ele a ofende com seu preconceito por ela ser uma prostituta.  

Na noite em que mantiveram relações sexuais, se inicia uma constante subjetivação de 

Paulo em relação à personalidade de Lúcia, que para ele, possuía duas facetas, especificamente 

a de anjo e a de cortesã. Essas duas facetas fazem com que o personagem, na época dos 

acontecimentos narrados, se sinta confuso. 

Primeiramente, ele se mostra incompreensível com os sentimentos de Lúcia, fato que 

ocorre durante todo o relacionamento deles, como podemos notar no trecho abaixo. Nele, os 

dois conversam sobre a roupa que Lúcia usava na primeira vez que eles se viram, repetida na 

ocasião em que ele foi visitá-la, sem que Paulo percebesse: 

 

Lúcia saiu um instante e voltou. Ou porque a minha memória se avivasse, ou 

porque a ausência desse gentil chapéu, que parecia fugir-lhe da cabeça, tão de 

leve a cingia, mutilasse a graciosa imagem que eu vira na tarde de minha 

chegada; o fato é que a aparição já desvanecida surgira de repente aos meus 

olhos.  

— Agora lembro-me! Estou vendo-a como a vi da primeira vez!  

— Como daquela vez não me verá mais nunca! 

— O que lhe falta?  

— Falta o que o senhor pensava e não tornará a pensar! Disse ela com a voz 

pungida por dor íntima!   

Não compreendi então aquelas palavras, nem o tom com que foram proferidas; 

procurei-lhe o sentido, acompanhando com os olhos a Lúcia que tirava 

lentamente o chapéu, e fitava na sua imagem refletida pelo espelho um triste 

olhar (ALENCAR, 2012, p. 28). 
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Neste trecho, Paulo tenta um mascaramento em seu discurso porque ele não revela o seu 

preconceito, apenas narra o que aconteceu logo após as palavras que Lúcia proferiu. Segundo 

o narrador, Paulo- personagem não havia compreendido naquela época, mas Lúcia percebe que 

ele passa a vê-la de maneira diferente, inclusive fisicamente, depois de saber de sua profissão. 

Paulo-narrador prefere se omitir em relação a isso, pois, não quis revelar o sentido das palavras 

de Lúcia, mesmo após sugerir que, no presente da narração, ele compreende o significado da 

fala que lhe foi dirigida. Isso nos leva a desconfiar do seu discurso, pois ele não revelou a 

perspectiva de Lúcia em relação ao acontecimento, já que a história está sendo contada para o 

seu próprio benefício. 

Dando continuidade, prosseguindo nessa lógica, de Paulo não querer revelar a sua 

perspectiva em relação ao que narra, o trecho a seguir mostra, implicitamente, o que ele pensou 

sobre as palavras de Lúcia, deixando transparecer a sua impaciência naquela situação, afinal, 

para ele, ela estava fazendo uma espécie de teatro de fingimentos. Vejamos: 

 

— Acabemos com isso, Lúcia. Sabes o que me traz à tua casa: se te desagrado 

por qualquer motivo, dize francamente, que eu tomo o meu chapéu e não te 

aborrecerei mais. Se pensas que valho tanto como os outros, não percas o 

tempo a fingir o que não és. Esta comédia de amor pode divertir os mocinhos 

de 18 anos e os velhos de 50; mas afianço-te que não lhe acho a menor graça 

(ALENCAR, 2012, p. 29). 

 

Podemos perceber que as palavras que ele proferiu foram duras, criticando duramente a 

tentativa anterior de Lúcia em ser cordial, em mostrar um outro lado seu, senão o verdadeiro, 

antes de performatizar o papel de cortesão, segundo aquilo que Paulo esperava. Percebe-se, 

implicitamente, que Lúcia gostou da pessoa de Paulo e queria que ele não fosse como os outros, 

porém, a máscara caiu e ele revelou a sua verdadeira intenção, sendo direto quanto ao seu 

objetivo que o levou a visitá-la. 

Lúcia deixa de esperar corte da parte de Paulo, se “transformando”, segundo a 

perspectiva de Paulo. Analisemos; o que Paulo descreveu, através de sua perspectiva, sobre a 

mudança operada na cortesã após o diálogo acima: 

 

Lúcia não disse mais palavra; parou no meio do aposento, defronte de mim.  

Era outra mulher. 

 O rosto cândido e diáfano, que tanto me impressionou à doce claridade da 

lua, se transformara completamente: tinha agora uns toques ardentes e um 

fulgor estranho que o iluminava. Os lábios finos e delicados pareciam túmidos 

dos desejos que incubavam. Havia um abismo de sensualidade nas asas 

transparentes da narina que tremiam com o anélito do respiro curto e sibilante, 
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e também nos fogos surdos que incendiavam a pupila negra (ALENCAR, 

2012, p. 30). 

 

Portanto, na perspectiva de Paulo, Lúcia transformou-se completamente, era outra 

personalidade, outra mulher, e; esses comentários sobre a sua mudança na forma de agir; são 

frequentes no decorrer da história, pois Paulo a julga incompreensível. Apesar de o narrador 

dizer que não compreende a transformação de Lúcia, nós, leitores, percebemos que foram as 

palavras ditas por ele que motivaram essa transformação.  

Por ser um narrador autodiegético “tradicional”, a focalização de Paulo é apenas da sua 

própria consciência, de modo que nem ele, nem os leitores, têm acesso à psicologia de Lúcia. 

Os leitores têm acesso apenas ao que ele disse, ao que ele contou, de forma que ele pode achar 

que são traços de desejo ou paixão que Lúcia revela no trecho acima, mas nós, como leitores, 

entendemos que não são. Isso fica evidente quando Lúcia está contando a sua história de vida, 

em que ela revela que o odiou por um momento: “— Perdão! Houve um momento bem rápido 

em que o odiei também! Como sofri, meu Deus! Devia resgatar essa dor a felicidade que pela 

dor havia perdido!” (ALENCAR, 2012, p. 123). 

Após a primeira relação sexual com Lúcia, Paulo discursa com a senhora G.M sobre a 

confiabilidade novamente, conforme podemos notar no trecho a seguir: 

 

Conto-lhe estes fatos, como se escrevesse no dia em que eles sucederam, 

ignorando o seu futuro; entretanto, talvez que, apesar disto, compreenda as 

palavras equívocas e as causas ocultas que naquela ocasião resistiram à minha 

perspicácia.  Mas a senhora lê e eu vivia; no livro da vida não se volta, quando 

se quer, a página já lida, para melhor entendê-la; nem pode-se fazer a pausa 

necessária à reflexão. Os acontecimentos nos tomam e nos arrebatam às vezes 

tão rapidamente que nem deixam volver um olhar ao caminho percorrido. 

Assim o meu espírito preocupou-se um momento com a singularidade daquela 

cortesã, que ora levava a imprudência até o cinismo, ora esquecia-se do seu 

papel no simples e modesto recato de uma senhora; porém vieram logo outros 

pensamentos distrair-me (ALENCAR, 2012, p. 32). 

 

Podemos perceber que a focalização é interna, pois a perspectiva de Paulo conduz a 

trama. Porém, esta mantém-se focalizada, sobretudo, naquilo que ele pensava na época dos 

acontecimentos, e, apesar da distância temporal, no presente da narração, ele não revela nada a 

mais sobre os acontecimentos. A verdade é que Paulo deixa de contar muita coisa, ele escolhe 

a forma melhor de contar, provavelmente para que não deixar claro o quanto injusto ele foi com 

Lúcia, por ela ser prostituta. 
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Inclusive, em outro momento em que estão no teatro, Paulo tenta provocar ciúmes em 

Lúcia com a neta da senhora G.M.  Porém, antes do diálogo entre ele e Lúcia, Paulo-narrador 

fala sobre o efeito de dramatização através de palavras, avaliemos: 

 

Não sei se a senhora achará prazer na leitura destas cenas sem colorido, 

estirado diálogo entre dois atores, raro interrompido pelo mundo, que lhes 

atira um eco de seus rumores. Já tenho tido vezes de arrependimento depois 

que comecei estas páginas, que eu podia tornar mais interessantes, se as 

quisesse dramatizar com sacrifício da verdade: porém mentiria às minhas 

recordações e à promessa que lhe fiz de exumar do meu coração a imagem de 

uma mulher (ALENCAR, 2012, p. 95). 

 

Isso nos faz imaginar o seguinte, será que ele não fez isso em outro momento da 

narrativa? A questão de tornar um diálogo mais interessante, caso ele quisesse, faz com que o 

leitor suspeite dele, pois paramos para pensar se não fez isso em outros momentos da narrativa. 

Até mesmo, quando Lúcia está doente e Paulo ao lado dela, ela em um momento 

enaltece o narrador durante um diálogo, isso nos faz pensar como um efeito dramático, no qual 

beneficia a própria redenção de Paulo, como podemos observar no seguinte trecho: 

 

— Tu me purificaste ungindo-me com os teus lábios. Tu me santificaste com 

o teu primeiro olhar! Nesse momento Deus sorriu e o consórcio de nossas 

almas se fez no seio do Criador. Fui tua esposa no céu! E, contudo, essa 

palavra divina do amor, minha boca não a devia profanar, enquanto viva. Ela 

será meu último suspiro (ALENCAR, 2012, p. 138). 

 

Analisando este trecho, através de palavras proferidas por Paulo, mas contadas por 

Paulo, o personagem é adorado e glorificado como herói para a cortesã. Lúcia atribuindo um 

valor religioso à relação com Paulo, acreditava que ele foi a ponte que a levou a purificação da 

alma, para que Deus pudesse perdoá-la. Contudo, essa fala de Lúcia pode fazer parte do projeto 

de Paulo de expiar, por sua vez, os próprios pecados, afinal, no enredo mostra um homem que 

brigava e suspeitava o tempo todo da personagem e que tinha preconceito com a sua profissão. 

No entanto, o seu discurso procurou minimizar as suas ações através de palavras 

projetadas com o intuito de mostrar para a senhora G.M, que ele era um ser humano bom que 

ajudou, de alguma forma, uma cortesã, considerada por ele; uma criatura infeliz. 

 

3 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Percebemos que há muitas contradições no discurso do narrador Paulo em relação à 

história contada, pois há existem divergências em seus argumentos, bem como informações 
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sugeridas, mas não explicitadas, no seu discurso. Devemos levar em consideração; também; 

que a história é narrada seis anos após os acontecimentos da fábula, de modo que essa distância 

temporal faz com que o Paulo narrador não seja o mesmo que anos antes, quando a história 

ocorreu e quando ele foi personagem dela. Portanto, na narração aparece relatos e ações que o 

narrador deixa de mostrar, nos revelando a diferença entre o narrador que relata no presente e, 

o personagem que viveu a história no passado. Estes resultados apresentados são parciais, visto 

que esta análise faz parte de um projeto de Iniciação Científica ainda em desenvolvimento. 
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RESUMO 
  

Sabe-se que o homem e sua história são representados por meio de imagens (pinturas e desenhos) feitos 

nas cavernas como uma das primeiras formas de comunicação e são utilizadas para investigar como era 

a sua vida na Pré-História e ao longo dos anos. O artigo tem como objetivo analisar o processo de ensinar 

e aprender através da leitura de imagens, tendo o professor como mediador dessas possíveis leituras do 

livro-imagem, material didático utilizado na disciplina Literatura Infantil, pois se entende que a leitura 

é um processo que se inicia na infância, na família, por meio das histórias orais ou escritas, vai se 

aperfeiçoando na escola e ao longo da vida. A escolha do assunto deve-se ao fato de que atualmente, o 

significado de "texto" vai mais além do uso da linguagem escrita e enfoca possíveis leituras do livro-

imagem. Pergunta-se: Se o professor trabalhar o livro-imagem contribuirá para a aprendizagem dos 

discentes? Como trabalhar uma proposta pedagógica para possíveis leituras baseadas no livro-imagem? 

A partir destes questionamentos, desenvolveremos uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, 

revistas e internet, explorando a intersecção entre a arte e literatura. Assim, o professor deve dar 

oportunidades aos alunos para que observem com um olhar mais crítico e atento aos livros que contém 

imagens que lhes são apresentadas. Constatamos que o livro-imagem é um meio que auxilia no processo 

de alfabetização e letramento, desenvolvendo o prazer por novas leituras. Os educadores devem tomar 

consciência e reconhecer que as imagens são códigos e levarão os alunos do curso da pedagogia, futuros 

professores, a compreendê-los nas diferentes produções literárias, através de uma proposta pedagógica 

voltada para as possíveis leituras dos livros que trazem imagens que “precedem a leitura da palavra”, 

fazendo da imagem o ponto de partida para concretizar uma aprendizagem significativa, explorando a 

arte através da literatura infantil. 

 

Palavras-chave: Arte. Literatura infantil. Proposta pedagógica. Livro-imagem. Possíveis Leituras. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Por longos períodos da humanidade, o homem sempre produziu imagens como forma 

de expressar a sua vida cotidiana e da sociedade na qual esteve inserido através do desenho, da 

pintura, da escultura e da arquitetura, mas atualmente com a criação de outras tecnologias de 

produção de imagens como a fotografia, o cinema, a televisão e mais recentemente o 

computador, observa-se que a imagem praticamente substituiu a palavra e a escrita como meio 

de comunicação. As imagens estão presentes o tempo todo no dia-a-dia. Não é à toa que as 

imagens da história da humanidade são importantes para o estudo de como era a vida do homem 

na Pré-história e ao longo dos anos. Sabe-se que uma das primeiras formas de comunicação 
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humana se deu através das pinturas e desenhos feitos nas cavernas. E atualmente com o advento 

das tecnologias estamos usando largamente a produção de imagens, por meio da fotografia, 

cinema e o computador. A imagem ocupa um espaço privilegiado na sociedade atual, o qual se 

amplia cada vez mais, devido às novas tecnologias, que possibilitam a criação de imagens cada 

vez mais elaboradas e as disseminam com muito mais rapidez. A leitura de imagens faz parte 

da rotina diária da sociedade, por isso é importante que as pessoas desenvolvam a capacidade 

de interpretar aquilo que vê. Acredita-se que o trabalho com imagens em sala de aula deva 

privilegiar o desenvolvimento do olhar crítico do aluno que está em constante contato com as 

mesmas, na sua capacidade de interpretar e compreender criticamente as imagens. 

E no âmbito escolar, os alunos estão constantemente em contato com as imagens visuais, 

principalmente no livro didático, que constitui, na maioria das vezes, a única fonte de leitura 

escolar. Além do livro escolar, os professores devem ofertar aos alunos outras possibilidades 

de leituras. O trabalho a partir do livro-imagem, objeto desse estudo, será baseado em uma 

proposta pedagógica viável para desenvolvimento de possíveis leituras. As respostas desse 

artigo terão como base uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas e internet, 

explorando a intersecção entre a arte e literatura: “Se o professor trabalhar o livro-imagem 

contribuirá para a aprendizagem dos discentes? Como trabalhar uma proposta pedagógica para 

possíveis leituras baseadas no livro-imagem?” 

Por isso, escolher, criar e oportunizar os caminhos que melhor desenvolvam no aluno 

relações de conhecimento de arte e de leituras de vida é, sem dúvida, a proposta maior da leitura 

de imagens. 

Como bem salienta Freire (1982) que leitura é bem mais que decodificar palavras: é ler 

o mundo. Antes de lermos a palavra, lemos o mundo através dos gestos, das cores, dos cheiros, 

dos movimentos e com qualquer leitura é uma produção de sentidos. Pois assim como se 

aprende a ler, deve-se aprender a ver, sendo necessário entender, interpretar e operar com os 

códigos visuais, estabelecendo um diálogo sobre mediação e leitura através da Arte e de suas 

diferentes possibilidades ao ato de ler. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Leitura e texto literário  

 

A escola é um dos locais onde se aprende a ler e a escrever e, pode-se desenvolver e 

adquirir o hábito de leitura, veículo de aprendizagem, e um dos meios para atingir 

conhecimentos das diversas áreas do saber. O aluno, ao executar a atividade da leitura, passa a 
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conhecer, compreender as realizações humanas registradas através de um código linguístico e 

apreender a cultura de outros lugares e épocas, podendo, portanto, a compartilhar o mundo com 

o outro. 

Nesse processo de descoberta do mundo, a leitura exerce um papel muito importante 

para o indivíduo, pois a leitura pode ser vista como uma interação entre leitor/texto, leitor/autor, 

uma fonte de conhecimento e um ato social. 

A leitura dos textos dever ser precedida de atividades que motivem os alunos a levantar 

questões a respeito de temáticas que fazem parte de seus interesses, devem ser relevantes a 

aprendizagem, para que desta forma possa provocar debates, buscando assim, novos 

conhecimentos com o objetivo de enriquecer suas vivências, valores e atitudes. Os textos podem 

e devem ser explorados em todos os seus aspectos para que propiciem o desenvolvimento da 

língua falada e escrita, como também conhecimentos que sejam significativos para a vida em 

sociedade. 

O processo do ato de ler passa por etapas, uma delas a da decifração do código 

linguístico. Essa primeira leitura de decodificação/codificação depende das experiências do 

leitor, quando utiliza todo o seu conhecimento que adquiri ao longo da vida, tais como: 

conhecimento linguístico, sem o qual a compreensão não será possível, conhecimentos sobre o 

mundo, conhecimento textual, as suas vivências e suas crenças, ou seja, todo o seu 

conhecimento prévio para construir as significações do texto, sem o qual não haverá 

compreensão do que foi lido, quanto mais conhecimento textual o leitor dispor, tanto maior o 

domínio de todos os tipos de texto (narrativo, descritivo ou dissertativo). 

De modo geral, é significativo para o leitor aquilo que se relaciona a sua vida, que lhe 

desperta curiosidade, que o ajuda a compreender o mundo que o cerca. A leitura é atribuída um 

papel essencial no processamento da compreensão a leitura. Ele se torna um elemento ativo que 

vai a busca de sentidos possíveis no texto. Na verdade, o processo de compreensão da leitura 

abre possibilidades de construção de um novo texto pelo leitor através de uma interação entre 

que o leitor já tem e o que texto traz como novo. Donde se conclui que o sentido de um texto 

construído, portanto, a cada leitura que se realiza, há a união de conhecimento de mundo do 

leitor como o horizonte de texto. O leitor, ao praticar a leitura, age sobre aquilo que compreende, 

misturando percepções, opiniões, memórias e experiências de vida. 

Importante lembrar que o professor deverá estar atento às leituras realizadas pelos 

alunos e que serão diferentes decorrentes do cabedal de experiências vividas por cada um deles 

e do seu grau de conhecimento. Essas diversas percepções de leitura poderão servir como uma 

troca de experiências dentro da sala de aula com muito proveito. 
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A partir das informações sobre leitura, passamos a discorrer sobre a leitura do texto 

literário. O estudo desse tipo de texto permite a liberdade de interpretação e abre possibilidades 

de evocar uma multiplicidade de sentidos. A cada leitura do texto literário, o leitor dirige-se ao 

desvelamento dos sentidos contidos no texto. Esses sentidos somente podem ser atribuídos, 

quando o leitor coloca em prática uma ação reflexiva sobre o texto, recriando outros através de 

sua leitura. Como diz Nelly Novaes Coelho (1993): 

 

(...) a literatura, que é por excelência a mais eficiente forma de ler a realidade, 

uma vez que pela palavra pode-se representar o mundo, registrar experiência 

e passá-las para as gerações futuras, é, sem dúvida mecanismo que mais pode 

ajudar na formação dessa consciência de mundo (COELHO, 1993, p. 14). 

 

Assim, ler uma obra literária é entrar em contato como diversas interpretações da 

realidade, que enriquecer a nossa própria interpretação. Por isso dar aos alunos da pedagogia a 

oportunidade de ter experiências produtivas com a leitura dos textos literários é uma das tarefas 

do professor desse curso. 

O texto literário é uma dentre as modalidades de textos que a escola trabalha. De maneira 

geral, percebe-se o distanciamento dos estudantes dos textos literários assim como o tempo 

mínimo destinado a leitura literária ou o mero pretexto para repassar conteúdos da língua 

portuguesa. Dessa forma, a experiência da leitura de textos da literatura fica automatizada, 

reduzida a prescrição, perde a ambiguidade original da linguagem e o encantamento. A leitura 

do texto literário deve ser, portanto, uma atividade prazerosa: deve ter um fim em si mesmo, e 

não ser um pretexto para o aprendizado escolar.  

 

2.2 Leitura de imagens e livro-imagem 

 

Atualmente, estamos vivenciando a era visual, na qual cada vez mais percebemos o 

mundo por meio de imagens. A imagem se faz presente em nosso cotidiano desde muito tempo, 

e em toda imagem podemos encontrar uma estrutura com cores e formas, equilíbrio, harmonia, 

luz. Estamos cercados por todos os lados por imagens, utilizadas em programas, propagandas, 

nas mídias que determinam a moda, os tipos de comportamentos, o que devemos comer, beber, 

usar. Sendo assim através das imagens podemos adquirir conhecimentos, consideradas como 

um meio de aprendizagem e de grande potencial comunicativo que deve ser desenvolvido em 

sala de aula. Nesse contexto é de suma importância o contato com o livro-imagem, objeto de 

estudo desse trabalho, é uma obra sequencial e conta uma história através de imagens, 
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selecionando uma situação, possui um enredo e poucos personagens e que objeto de estudo 

desse trabalho, e: 

 

Constitui-se como uma narrativa visual, que aproxima duas condições básicas 

para sua realização: a dimensão temporal (sequência linear das imagens) e a 

dimensão espacial (a lógica de organização espacial dos elementos que 

compõem as imagens). A possibilidade de o livro de imagens poderem contar 

uma história, de penetrar no mundo do encantamento, faz o tempo do real e 

da magia conviverem, por exemplo, na mesma página, podendo alterar a 

lógica temporal e espacial, tudo isso apenas através das imagens. Os códigos 

imagéticos (como as cores, o traço, o volume, a posição dos objetos na página, 

entre outros) dão destaque à narrativa, por isso é que se diz que podemos “ler 

imagens”. E essa leitura não precisa ser simplificada, presa apenas ao enredo, 

porque a imagem não diz tudo, como alguns ainda pensam. Ela não é somente 

descritiva, colada à realidade exterior, usada como uma referência da 

existência dos objetos, mas semanticamente enriquecida para dar às condições 

de leitura um tempo de reflexão, um espaço de maturação de sentidos. O livro 

de imagens não precisa explicitar todos os sentidos, mas convida, com seus 

implícitos e suas metáforas visuais, o leitor a pensar, confiando na sua 

capacidade leitora 

(<http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/livro-de-

imagens> Acesso em: 13 nov. 2019). 

 

Para, além disso, direcionar um olhar, analisar e buscar identificar os símbolos no livro-

imagem que não tem texto escrito, a narrativa fica toda por conta do movimento provocado 

pelas imagens. A ilustração no livro-imagem é quem conduz o leitor ao mundo da imaginação, 

sendo possível fazer diversas leituras de uma mesma história. O autor não traduz sua história 

em palavra escrita, este tipo de livro permite uma liberdade ainda maior por parte dos leitores 

no momento da mediação da leitura, debatendo e trocando suas ideias e suposições sobre o 

livro. 

Assim, a leitura vai muito além de uma imagem colocada para que o aluno faça a 

observação do que está vendo, uma leitura de mundo que aquele aluno possui, misturando sua 

vivência pessoal e do que o autor da imagem, desenho, quer passar para quem vai apreciar o 

que está ao alcance de seus olhos. Conforme nos diz Paulo Freire, educador mundialmente 

conhecido pelo seu processo de alfabetização, “A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra”. Ele foi o primeiro teórico a usar o termo “leitura do mundo”. Isto quer dizer que antes 

de uma pessoa ser alfabetizada e aprender a decodificar, ela saberia ler de maneira implícita, 

não as palavras grafadas em textos, mas sabe ler a vida. “Ler o mundo” que significa ler os 

signos: as coisas, os objetos, os sinais, etc. 

Na arte, ler uma imagem corresponde a analisá-la, realizar conexões com contextos, 

apreciá-la, pois é fundamental para que possamos captar a essência da obra expressa pelo 
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artista. A interpretação das imagens nos dá a dimensão daquilo que o artista retratou. Uma 

boa leitura de imagens depende da percepção. Nesse contexto, as imagens podem ter 

dimensões diferentes. E no contexto da literatura infantil, não poderia ser diferente. Com 

o livro-imagem podemos explorar recursos visuais e características particulares da imagem, 

acrescidos, por vezes, do recurso verbal, com carga semântica e múltiplos sentidos, abrindo 

possibilidades para a experiência estética e literária. 

Acredita-se que o trabalho com o livro-imagem em sala de aula deva privilegiar o 

desenvolvimento do olhar crítico do aluno que está em constante contato com as imagens, na 

sua capacidade de interpretá-las e compreendê-las criticamente, ou mais precisamente, “ler o 

mundo” tornando viáveis as possíveis leituras que precedem a leitura da palavra. 

 

2.3 Proposta pedagógica: como trabalhar o livro-imagem em sala de aula 

 

A proposta pedagógica para se trabalhar o livro-imagem dará destaque a um trabalho 

que venha deflagrar o gosto prazer da leitura e que possibilite, também, o domínio da literatura 

em seus múltiplos aspectos, desde os códigos linguísticos, estilísticos e até ideológicos que 

estrutura o texto literário, pois a literatura, além de prazer, é um saber. 

A pesquisa desenvolve uma prática de sala de aula capaz de proporcionar aos alunos 

possíveis leituras de imagens. Um método para orientação de professores, sustentado 

teoricamente e constatado na prática dentre as várias possibilidades de se trabalhar na escola, a 

leitura por meio do livro-imagem. Cabe ao professor decidir quanto tempo ou hora/aula levará 

para discutir as sugestões apresentadas nesse trabalho. A proposta pode ser aplicada em turmas 

com alunos do curso de pedagogia na disciplina de Literatura Infantil, a ideia de uma adaptação 

baseada nos pressupostos teóricos de autores que estudam a arte. Uma das autoras pesquisadas 

para fundamentar a proposta pedagógica de utilização do livro-imagem, Ana Mae (2007, p. 34) 

ressalta que: 

 

Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através da leitura das obras 

de artes plásticas estaremos preparando a criança para a decodificação da 

gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e da televisão, 

a preparamos para aprender a gramática da imagem em movimento 

(BARBOSA, 2007). 

 
  

Devido ao domínio das imagens no dia-a-dia das pessoas faz-se necessário alfabetizar 

as crianças preparando-as para a decodificação das imagens. Para a autora essa alfabetização 

deve ocorrer através de um currículo escolar que interligue o fazer artístico, a história da arte e 
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a análise da obra de arte. Sendo que a leitura da imagem seja feita pela análise estética e crítica 

onde a criança tenha a oportunidade de fazer a releitura das imagens. Trata-se da associação 

entre o entendimento da realidade do aluno e os elementos por ele percebidos na imagem.  

Quanto à escolha da fundamentação teórica para discorrer sobre as possíveis leituras do 

livro-imagem, recorremos a Ana Mae Barbosa e o pesquisador norte-americano Robert William 

Ott (2011), que desenvolveu um sistema de análise de imagens inicialmente aplicado a ações 

educativas em museus dos EUA. No Brasil, o Observando Imagens (Image Watching) ganhou 

destaque em 1998, ambos do campo de estudos da Arte. 

Para a operacionalização dessa proposta pedagógica, apresentamos a abordagem 

triangular de Ana Mae Barbosa para a leitura de obra de arte, mas que podemos expandir para 

a leitura de imagens de modo geral. Observando a proposta triangular de Ana Mae, percebemos 

que pode ser adaptada para conceber as possíveis leituras de um livro-imagem. A autora coloca 

três eixos norteadores de sustentação do método do seu ensino de leitura de imagens que 

professor deve levar ao aluno. No primeiro eixo: a contextualização, na qual o professor deve 

contextualizar a obra que vai ser apresentada ao seu aluno com os dias atuais: além disso, deve 

saber em que ano e em que momento histórico de produção. No segundo eixo, a apreciação, 

requer descrição, julgamento, interpretação, exigindo do leitor criatividade, saber olhar e ver 

além do visível, reconhecendo os seus elementos visuais, estabelecendo uma ligação e 

comparação entre a obra e outras expressões artísticas. No terceiro eixo, a produção, momento 

em que o professor deixa o aluno livre para entender a imagem observada e, através dessa 

experiência, ter sua inspiração e de desafiar o leitor a estabelecer conexões diversas e 

representá-las através de expressões artísticas, preservando a criatividade e a livre expressão na 

criação de novas leituras. 

Após a observação e a descoberta da origem da imagem que está sendo observado, o 

professor deve dar oportunidade para que o aluno use sua imaginação desenvolvendo releituras 

da imagem ou até mesmo deixando que ele crie seu próprio texto. Esta atividade é de grande 

importância para que os educandos percebam que o resultado de um trabalho com imagem se 

constrói a partir de um referencial de imagens, que só é possível quando existe uma 

compreensão a respeito das mesmas. 

Resumindo, por meio da contextualização, da leitura de imagem e do fazer artístico, a 

Abordagem Triangular possui intenções educativas e atua como um mecanismo de investigação 

e, Ana Mae ressalta “[...] qualquer conteúdo, de qualquer natureza visual estética, pode ser 

explorado, interpretado e operacionalizado através da Proposta Triangular” (BARBOSA, 

1998). 
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O professor deve dar oportunidades aos alunos para que observem com um olhar mais 

crítico e atento os livros que contém imagens que lhes são apresentadas desenvolvendo a fruição 

estética, a multiplicidade de sentidos que vão gerar o prazer por novas leituras significativas. A 

autora destaca ainda que “Podemos chamar de leitor não apenas que lê livros, mas também o 

que lê imagens” (SANTAELLA, 2012). 

O segundo autor, Robert William Ott demonstra na sua metodologia “Observando 

imagens “(Image Watching)” etapas bem definidas e articuladas que podem ser adaptadas e 

fazer relação com as necessidades e a realidade do aluno”. O autor Robert Ott expõe de uma 

forma bem simples como podemos dialogar com a obra de arte, criando um roteiro para treinar 

o olhar sobre obras de arte, mas ele pode ser adaptado a atividades ligadas à cultura visual, e 

nesse estudo o livro-imagem. 

Nesse trabalho, essa segunda proposta é baseada nessa metodologia “Observando 

imagens” (“Image Watching”), tendo em vista incrementar as aulas de literatura infantil no 

curso de pedagogia através das possíveis leituras do livro-imagem. A primeira etapa, 

“descrever” a imagem e perceber todas as suas nuances, pedindo aos alunos que descrevam o 

que veem e façam um registro, no segundo momento hora de “analisar” para perceber os 

detalhes. “O que é imagem?”. Os alunos, normalmente, não têm o hábito de realmente “ler” os 

sentidos projetados pelas imagens. O que acontece, com frequência, é um contato com as 

imagens do livro didático, que aparecem na tentativa de ilustração de um texto escrito. O 

professor fará perguntas sobre a linguagem visual, os elementos, texturas, dimensões, materiais, 

suporte e técnicas utilizadas no livro-imagem a ser trabalhado. Na terceira etapa, a de 

“interpretar” partindo da análise das imagens, os alunos exporão suas próprias ideias, 

interpretações, sentimentos e emoções. Pode fazer um comparativo com outras manifestações 

visuais que tratem do mesmo tema e estimular a fazer comparações (cores, formas, linhas, 

organização espacial, etc.). Na quarta etapa, após as questões levantadas é hora de buscar 

respostas sobre aspectos que provocaram curiosidade sobre o livro-imagem, o autor, o processo 

de criação, a época. Os alunos partem para pesquisas de acordo com os interesses e nível de 

conhecimento da turma. E por último, “revelar”, momento que os alunos vão produzir e vão 

expor as ideias geradas pela observação das imagens, escrevendo, desenhando. Conta-se, então, 

com a criatividade e incentivo do educador, para que os trabalhos produzidos pelos alunos e 

possam comunicar e expressar os sentidos que conseguiram captar na leitura de imagem.  

Todas as categorias “Descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e 

revelando” orientam ações específicas em uma investigação visual. Cada categoria atua como 
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um convite aos professores/as para que orientem, ampliem e problematizem os olhares 

construídos juntos aos alunos. 

A proposta estimula os alunos a construir novos sentidos com base na leitura de livro-

imagem promovendo atividades que exercitem a percepção ampliando o repertório de leituras, 

e possibilitar conexões com a área da arte. Assim, a partir do que foi estudado, é que o educador 

buscará intervir no processo de aprendizagem do aluno através de uma reflexão e renovação 

constante de suas ações pedagógicas. Estas precisam sempre ser voltadas para a participação 

ativa dos alunos, pois isto os levará a um aprendizado crítico e autônomo.  

 

3 RESULTADOS 

 

Observamos que estudar a fundo o tema do livro-imagem e suas possíveis leituras 

ajudou muito na compreensão e que podemos aplicar uma proposta pedagógica que seja 

significativa através de atividades planejadas para desenvolver, estimular e aprimorar a 

capacidade leitora e imagética dos alunos que tanto precisam desse processo, e dessa atitude 

por parte de nós professores. 

De fato, não existe uma forma única para trabalhar com as possíveis leituras de um livro-

imagem. Dentre elas, podemos criar e oportunizar caminhos que colaborem para o 

desenvolvimento do aluno, e que promovam relações entre a arte e a literatura. Defendemos 

que essa ação oportunize experiências estéticas estabelecendo uma conexão com nós mesmos, 

com os outros e com o mundo. 

Constatamos que o livro-imagem é um meio que auxilia no processo de alfabetização e 

letramento, que possibilitam aos alunos práticas de leitura e de escrita com sentido e significado, 

momento em que “(...) o aluno aprende a ler e escrever com melhor qualidade e de forma mais 

democrática, (...) num ambiente escolar “vivo” que lhe permita ler o mundo com sentimento, 

com criação, tendo como mediador um (a) professor (a)” (CEARÁ, 2009). 

A partir de nossa pesquisa, observamos que tanto Abordagem Triangular (BARBOSA, 

2007) quanto à metodologia “Image Watching” (OTT, 2011) são abordagens que orientam 

ações de estudo de imagens, abertas às adequações, realizando e ajustando conforme anseios, e 

que os professores considerem necessárias ao contexto escolar no qual atuam.  

No caso, a utilização das duas propostas contribui significativamente para o ensino da 

literatura infantil, tendo como suporte o livro-imagem que favorece o “aprender-ver” e, além 

de tudo, o professor/mediador entra em ação, pois muitos adultos têm dificuldades para 
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construir narrativas a partir da leitura de imagens. Incluir os alunos nesse universo imagético é 

um fator fundamental para o êxito desta proposta pedagógica aqui relatada.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, o processo de leitura tem um papel importante na vida das pessoas. É 

através dela que as pessoas podem manter suas relações uns com os outros, interagir com o 

mundo, fazer associações e obter novos conhecimentos. 

Ler imagens é muito importante. Na verdade, a imagem é utilizada em várias áreas do 

conhecimento, porém a disciplina de arte absorveu a responsabilidade do ensino desse 

conteúdo. O ensino da arte tem muito a contribuir o processo da aprendizagem. Se a leitura da 

obra pode fornecer as bases para a leitura de qualquer imagem, então, essa conexão pode ser 

exercida no ambiente da escola. Essa atividade deve se articular entre teoria e a prática que leve 

o aluno a ser um leitor que sai de um mero receptor a passa ser interlocutor. Não apenas 

decodifique e busque sentidos já propostos no texto, como também interaja com as informações 

presente nele, desvendando os sentidos produzidos pelo livro-imagem, educando seu olhar para 

o que está escrito nas entrelinhas, e que sejam respeitadas as interpretações que nascem da 

experiência literária dos alunos/leitores. 

Nesse sentido, destacamos a importância do professor como mediador do processo das 

possíveis leituras do livro-imagem, através de uma ação dialógica que forneça aos alunos 

subsídios para que este se torne consciente dos procedimentos a serem usados durante o 

processo de leitura, compreendendo que as ilustrações, as cores, o tamanho das letras, a 

disposição de textos e imagens contribuem para a compreensão da obra literária como 

instrumento de imaginação, afetividade e raciocínio para a formação crítica do indivíduo. 

Também é importante lembrar que não existe uma forma única para trabalhar com a 

leitura de imagens. É oportuno que os professores tenham condições de conhecer, estudar, 

experimentar e criar outras propostas (por que não?) para melhorar a qualidade da 

aprendizagem dos alunos da pedagogia. 

Por fim, as reflexões geradas podem servir de ponto de partida para futuras 

investigações sobre como direcionar outras propostas pedagógicas, no sentido que possam criar 

condições que favoreçam o desenvolvimento de estratégias que tornem possível a formação de 

alunos/leitores autônomos e críticos, independentes e conscientes de sua função de coprodutor 

de sentidos, um caminho que os leva a mundos infinitos de saberes. 
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RESUMO 
 

O referido artigo tem como objetivo analisar como o meio influencia e seca a palavra do personagem 

Fabiano em Vidas secas (1938), obra do escritor Regionalista Graciliano Ramos. A presunção levantada 

reside na comprovação de que o modo precário da linguagem é consequência da seca e do ambiente o 

qual os personagens estão introduzidos. Para dar apoio a esse suposto foram usadas informações teóricas 

que basearam nosso estudo, os quais abordam sobre personagens, linguagem e o contexto social e 

geográfico vivenciado, de maneira à contextuar o movimento literário e o romance Vidas secas. Portanto 

neste artigo apresenta-se, uma pesquisa qualitativa, tendo como base metodológica a pesquisa 

bibliográfica com a exposição dos estudos desempenhados e com a estrutura de teorias importantes para 

pesquisa e análise. Graciliano Ramos narra, no romance Vidas secas, publicado inicialmente em 1938, 

a história de uma família de retirantes castigada pela seca, fenômeno natural que abrange com 

intensidade e muita violência mais designadamente a região Nordeste do Brasil. A caminhada dessa 

família é distinguida por inúmeros problemas acarretados pela seca, pela fome, pela falta de moradia e 

pela exploração do patrão e das autoridades locais. No entanto, entre outros fatores, a desenvoltura 

precária com as palavras para se obter o processo de comunicação com outras pessoas faz com que a 

linguagem verbal dessa família de retirantes, ao mesmo tempo se evidencie como mecanismo de 

opressão e exclusão.  

 

Palavras-chave: Personagens. Linguagem. Graciliano Ramos. Vidas secas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A influência que o ambiente desempenha a respeito dos seres humanos pode ser notada 

na maneira como o meio é capaz de intervier na conduta humana e, por sua vez, como esse 

comportamento é capaz de transformar o espaço. E assim de acordo com nosso entendimento 

esperamos que o meio com o qual nos inserimos tem um enorme poder de influenciar os 

indivíduos e definir seus atos, já que somos sujeitos que vivemos a todo momento interagindo 

com o ambiente e, ao mesmo tempo, a absorver as influências propostas pelo mesmo.  

Portanto quando conseguimos compreender que, a todo instante estamos condicionados 

ao meio onde vivemos, e assim podemos assegurar que nesse significado somos sujeitos 

diferenciados e, em concomitância coletivizados, entusiasmados pela sociedade a partir das 

analogias culturais que vão definir nossos comportamentos e influenciar, até mesmo, no modo 

como nos propagamos por meio das mais variadas linguagens que permeiam nosso mundo. Este 
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artigo tem como foco analisar a influência que o ambiente tende a desempenhara propósito da 

linguagem. Nesta contenda, elegemos como elemento da pesquisa a fala de alguns personagens 

do romance Vidas secas publicado em 1938, romance do escritor Regionalista Graciliano 

Ramos (1892-1953), dando ênfase no discurso de Fabiano. 

Portanto, direcionaremos o nosso olhar analítico para o uso precário da linguagem 

verbal na alocução dos personagens desse romance a fim de destacar o cenário ao qual fazem 

parte.  

Ao analisar como a linguagem verbal e não verbal reflete na vida dos seres humanos, 

resolvemos ressaltar o seu uso partindo de alguns personagens na obra Vidas secas (1938) de 

Graciliano Ramos (1892-1953) e, portanto, em consequência dessa observação, escolhemos a 

influência do ambiente e suas características em geral com destaque para as condições 

climáticas que interferem na linguagem como temática deste estudo.  

Cremos que este artigo colaborará para a compreensão da leitura e análise de alguns 

personagens da obra em estudo, com a finalidade de que os leitores poderão sentir interesse em 

conhecer mais profundamente a ação que o meio poderá desempenhar a respeito da linguagem 

do homem. 

 

2 ABORDAGENS TEÓRICAS 

 

A relevância que o ambiente desempenha a respeito da linguagem, tendo em vista os 

sujeitos submergidos no processo comunicativo, que compõe a visão analítica desse estudo, 

fica bastante evidentes na obra Vidas secas (1938), pela desenvoltura precária com as palavras 

no procedimento de interação verbal destacando o personagem Fabiano e a sua família, 

entretanto não só entre eles, esse problema de verbalização, além disso, perpassa a atmosfera 

familiar quando tenta interatuar com os demais personagens do romance. 

“Tinha um vocabulário quase tão minguado como o do papagaio que morrera no tempo 

da seca. Valia-se, pois, de exclamações e de gestos” (RAMOS, 2014, p. 57). O desenvolvimento 

humano ocorre nas trocas entre parceiros sociais, por meio do procedimento de influência 

mútua e intermédio com a atmosfera. Nesse ponto de vista os fatores ambientais têm influência 

em determinados comportamentos humanos e dentre estes comportamentos destacamos o 

linguístico. 

 

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros 

quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-
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se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, 

monossilábica e gutural, que o companheiro entendia (RAMOS, 2014, p. 20). 

 

Deste modo, o ambiente, o meio social, as condições de vida podem influenciar no modo 

como os indivíduos desenvolvem alguns comportamentos, especialmente, na maneira de se 

expressar. Conforme Vygotsky (1991) a cultura molda o psicológico, determinando assim, a 

maneira de pensar. Os desempenhos psicológicos de um indivíduo são desenvolvidos no 

decorrer do tempo intercedidos pelo social, por meio de símbolos inventados pela cultura. A 

linguagem representa a cultura e depende da interação social. 

 

A especialização da mão que implica o instrumento, e o instrumento implica 

a atividade humana específica, a reação transformadora do homem sobre a 

natureza; o animal meramente usa a natureza extrema, mudando-a pela sua 

simples presença; o homem, através de suas transformações, faz com que a 

natureza sirva a seus propósitos, dominando-a. Esta é a distinção final e 

essencial entre o homem e os outros animais (VYGOTSKY, 1991, p. 11). 

 

Vygotsky (1991) compreendeu o conceito de mediação na interação homem- espaço 

pela utilização de utensílios, ao uso de símbolos. Os sistemas de símbolos (a linguagem, a 

escrita, o sistema de números), assim como o sistema de utensílios, são inventados pelas 

sociedades ao longo do tempo e da história da humanidade e modificam a maneira social e a 

condição de seu desenvolvimento cultural. 

O autor incita o leitor a reaver determinadas informações que estão no mundo e são 

exteriorizas à ficção, sendo contidas no universo intelectual do sujeito, para um melhor 

entendimento do texto literário como um todo. 

 

Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a posição 

ativa do falante neste ou naquele campo do objeto e do sentido. Por isso cada 

enunciado se caracteriza, antes de tudo, por certo conteúdo semântico-objetal. 

A escolha dos meios linguísticos e dos gêneros de discurso é determinada, 

primeiramente, pelas tarefas (pela ideia) do sujeito do discurso (ou autor) 

centradas no objeto e no sentido (BAKHTIN, 2016, p. 46- 47). 

 

A linguagem traduz o homem, assim sendo o estabelece. Ela funciona como um 

emblema do discurso e modifica a realidade do sujeito, dependendo do contexto em que está 

inserido. No intercâmbio com os outros indivíduos sociais, na unidade ativa entre a realidade e 

seus esclarecimentos na linguagem e no pensamento abrolha a subjetividade, ao mesmo tempo 

em que se contrai conhecimentos sociais. A fala possui como abertura básica a comunicação 
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entre os sujeitos, fazendo com que aconteça uma conexão social entre os homens, na qual cada 

um possui ensejo de mostrar suas precisões e experimentos de vida ao outro. 

O fato é que sem esse intercâmbio social o homem não sobreviveria, pois somos 

criaturas sociais. O homem não consegue viver sem a linguagem, pois por meio dela, seu 

discurso é firmado. Mas é o meio físico e social que intervêm na conduta dos personagens de 

Vidas secas (1938), provocando as ressignificações. 

 

2.1 Contextualização histórica  

 

Nas décadas de 30 e 40, o Brasil e o mundo viveram intensas crises e, nessa conjuntura, 

os romancistas brasileiros começaram a analisar de maneira crítica e denunciativa os problemas 

sociais. Nesse período, destaca-se o Modernismo que, em sua segunda fase, fortaleceu ainda 

mais as ideias divulgadas pela primeira fase modernista. Quando Graciliano Ramos escreveu e 

publicou Vidas secas (1938), em pleno Estado Novo, ele estava no Rio de Janeiro e acabara de 

sair das prisões varguistas. Ele foi preso em 1937, sob acusações de defesa ideologias 

comunistas. Na década de 1930, o mundo passava por uma grave crise financeira. 

Na Europa, acirravam-se os conflitos que instigariam a dar origem à Segunda Guerra 

Mundial, em 1939. Da mesma maneira, aumentava o conflito entre duas ideologias antagônicas: 

o capitalismo e o socialismo. Os estremeções suportados pelo povo brasileiro em torno dos 

acontecimentos de 1930, a crise econômica provocada pela quebra da bolsa de valores de Nova 

Iorque, a crise cafeeira, a Revolução de 1930, o rápido declínio do nordeste geraram um novo 

estilo ficcional, de maneira especial mais adulto, mais amadurecido, mais moderno que se 

distinguiria pela rudeza, por uma linguagem mais brasileira, por um ponto de vista direto dos 

fatos, por uma retomada do naturalismo e, especialmente, na superfície da narrativa 

documental.  

No Brasil, sob o governo de Getúlio Vargas, iniciava-se uma “caça aos comunistas”, 

que levaria muitos artistas e intelectuais ao exílio ou à prisão. Quando Graciliano Ramos foi 

preso em 1937, ele já era um escritor reconhecido, com três obras publicadas. Ao sair da prisão, 

procurou emprego como jornalista em um jornal do carioca. O editor lhe ofereceu a chance de 

publicar um texto curto (um conto). Os romancistas de 30 caracterizavam-se por seguirem com 

uma visão bastante crítica das relações sociais, regionalismo ressaltando o homem hostilizado 

pelo ambiente, pela terra, cidade, o homem devorado pelos problemas que o meio lhe impõe. 
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2.2 A pessoa de Graciliano Ramos  

 

O autor Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 1892, em Quebrângulo, Alagoas. Dois 

anos depois se mudou com a família para a Fazenda Pintadinho, em Buíque, sertão de 

Pernambuco, onde permaneceu até 1899. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde estudou por 

um ano no tradicional Colégio Quinze de Março. Quando retornou àquela cidade fez o segundo 

grau, mas não cursou faculdade. Em 1914, foi ao Rio de Janeiro, onde pôde intensificar sua 

carreira jornalística. Depois de um ano retornou a Palmeira dos Índios, pois soubera que seus 

três irmãos haviam morrido em decorrência da febre bubônica. Lá se tornou comerciante, deu 

continuidade à carreira de jornalista e ingressou na política. Seus pais Sebastião Ramos de 

Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos tiveram outros 15 filhos.  

Graciliano viveu seus primeiros anos de vida em terras castigadas pela seca, tema que 

foi muito retratado em sua literatura, escreveu e descreveu um tempo e um lugar em que viveu 

e que, portanto, conhecia muito bem. Apesar de o romance Vidas secas ser resultado da 

rememoração do autor em face ao período em que viveu no Nordeste, esta não é uma obra 

autobiográfica, pois Graciliano pertencia a uma classe mais privilegiada, entretanto, ele não 

escreveu sua história, mas a saga de outros nordestinos de camadas sociais inferiores que 

transitaram em seu universo históricos social. 

 

2.3 Momento estético 

 

Graciliano Ramos foi um marco na literatura brasileira com obras que retratam a vida 

do homem nordestino no sertão. Na época, 1930 a 1945, os escritores nordestinos, em especial, 

mostravam a realidade do sertão e a exploração do homem. 

O escritor busca contar como o povo nordestino vive e sobrevive as dificuldades no/do 

sertão.  

Os textos da segunda fase modernista caracterizam-se, sobretudo, pelo regionalismo e 

pela relação do homem com o ambiente social em que vive. Baseados nas conquistas da 

primeira fase, os autores da segunda resolveram dar uma nova roupagem a esse regionalismo, 

demonstrando ainda mais a realidade e os problemas sociais da época. Em Vidas secas (1938) 

podemos observar o Nordeste brasileiro com suas personagens introduzidas em um universo 

social, marcado por incoerências e pelo governo das oligarquias regionais. Portanto, para piorar 

a situação, a família de Fabiano, sofre as consequências com o êxodo nas terras secas e áridas 
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do Nordeste, enquanto buscavam sobreviver da fome fugindo para terras menos castigadas pela 

seca. 

Nessa ocasião ocorre uma retomada notória das características do realismo-naturalismo 

do século XIX. Ao mesmo tempo, observamos uma preocupação dos autores em abordar 

elemento e fatos da realidade sociocultural da sua região. Vemos aí então o neorrealismo 

regionalista. Também é particularidade dessa fase literária a promoção da ideologia socialista, 

que acabou entusiasmando muitos artistas e intelectuais da época. Dessa maneira, além disso, 

é prosaico a designação romance socialista ou romance de trinta, para indicar as narrativas 

produzidas na década de 1930. Os romances desta geração eram retrocedidos, sobretudo para 

as causas sociais, assumindo uma postura de denúncia e crítica social. Nesse período, a região 

da seca nordestina estava muito visada e, por isso, tornou-se um tema muito corriqueiro nas 

obras. Artista do segundo movimento modernista, com destaque para Graciliano Ramos 

denunciou profundamente as mazelas do povo brasileiro, sobretudo a situação de miséria do 

sertão nordestino.  

 

3 O ROMANCE VIDAS SECAS 

 

Vidas Secas, publicado em 1938, é uma obra que se introduz no cicio do romance 

regionalista nordestino desenvolvido ao longo dos anos 30, constituindo-se em um dos marcos 

do neorrealismo na literatura brasileira. Essa narrativa sobre retirantes sertanejos obrigados a 

se mudar de tempos em tempos para outros lugares fugindo da seca fenômeno natural que atinge 

com intensidade e frequência e muita violência a região Nordeste do Brasil. 

“Romance de tensão crítica. O herói opõe-se e resiste agonicamente às pressões da 

natureza e do meio social, formule ou não em ideologias explícitas, o seu mal-estar permanente” 

(BOSI, 1983, p. 442). Abrolhou a partir de um conto chamado Baleia que fala sobre a morte de 

uma cadela muitas vezes tratada como gente nessa obra. Pertencente a uma família de retirantes, 

do sertão nordestino, com o sucesso da publicação, o jornal encomendou outros contos no 

mesmo estilo. Graciliano escreveu então um conto para cada membro daquela família: o pai, a 

mãe e os dois filhos. Nascia assim sua obra mais famosa: Vidas secas, que tem seus capítulos 

formados a partir da junção desses contos. 

Vidas secas (1938) contextualiza-se no modernismo brasileiro, mais especificamente, 

na segunda fase do modernismo brasileiro, período compreendido entre 1930 e 1945. É um 

romance cíclico com 13 capítulos independentes que narra a história de uma família de 

retirantes nordestinos. Inicia-se com uma mudança e termina com a fuga. Foi traduzido em mais 
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de quinze idiomas e publicado em pelo menos em vinte países do mundo. Desde seu 

lançamento, passou a ser considerado pela crítica como o cume da mudança de rumos atuada 

pelo modernismo, desde que José Américo de Almeida publicara A bagaceira, em1928. 

Representa também a realização estética mais apurada do neorrealismo na literatura 

brasileira. Considerada a obra prima de Graciliano Ramos, Vidas secas, através do personagem 

Fabiano nos mostra o poder e a fascinação que a linguagem verbal desempenha sobre o ser 

humano que se sente marginalizado na sociedade em que vive. Além disso, a linguagem não 

verbal do protagonista reflete e muito o seu posicionamento na vida. 

 

4 A LINGUAGEM E FOCO NARRATIVO 

 

O termo linguagem pode ser definido como um organizado sistema de símbolos, com 

propriedades particulares que desempenham a função de codificação, estruturação e 

consolidação dos dados sensoriais, o que permite que experiências sejam comunicadas e seus 

conteúdos repassados. E, para desenvolver-se, depende não exclusivamente das condições 

biológicas inatas de cada indivíduo, mas também de fatores ambientais presentes no ambiente 

em que fazemos parte, como a família e o lugar em que vivemos. Isso consente que aprendamos 

coisas com os outros e com o mundo, pois a cultura, a vida social, o espaço físico e as condições 

de vida, tudo isso coopera de maneira significativa ou até mesmo são determinantes, para a 

forma como os indivíduos irão desenvolver a maneira de se comunicar. 

 

Vygotsky acreditava que a internalização dos sistemas de sígnos produzidos 

culturalmente provoca transformações comportamentais e estabelece um elo 

de ligação entre formas inicias e tardias do desenvolvimento individual. 

Assim, para Vygotsky, o mecanismo de mudança individual ao logo 

desenvolvimento tem sua raiz na sociedade e cultura (VYGOTSKY, 1991, p. 

11). 

 

O romance Vidas secas (1938) apresenta uma linguagem cotidiana simples, devido todo 

o contexto e ambiente de onde a história se passa, o que dá ao romance um toque e aproximação 

de veracidade muito maior. As expressões orais são comportamentos adquiridos nos contatos 

dos personagens com o ambiente, através da audição, levados pelo desejo e necessidade de 

comunicação com outras pessoas. A linguagem é tida como um elemento muito importante de 

prestígio social, mas a dificuldade no seu uso traz impactos indesejáveis na vida de Fabiano e 

sua família, sobretudo no que diz respeito ao uso da linguagem verbal. 

 

http://radardaprimeirainfancia.org.br/marcos-desenvolvimento-da-linguagem-e-da-fala/
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Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados, por 

embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o 

que tinha no interior. Se pudesse... Ah! Se pudesse, atacaria os soldados 

amarelos que espancam as criaturas inofensivas (RAMOS, 2014, p. 36). 

 

A fala possui como início básico a comunicação entre as pessoas, fazendo com que 

ocorra um nexo social entre os homens, na qual cada um possui ensejo de relatar suas precisões 

e experiências de vida ao outro em Vidas secas (1938) para Fabiano esse não é um elemento 

que venha em seu favor. Com uma narração, feita em 3ª pessoa, Graciliano dá a obra um modo 

imparcial, ou seja, o narrador não intervém sentimentalmente na descrição do cenário e dos 

dramas vividos pelos personagens. Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: 

 

- Seu Tomás, vossemecê não regula. Para que tanto papel? Quando a desgraça 

chegar, seu Tomás se estrepa igualzinho aos outros (RAMOS, 2014, p. 22). 

 

- Lorota gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vossemecê esbagaçar dos seus 

possuídos no jogo? (RAMOS, 2014, p. 31). 

 

Essas falas, manifestadas de forma oral, tornam-se intimamente responsáveis pelo 

arranjo do pensamento e das ações que, além do pessimismo empregado, trazem consigo outro 

aspecto relevante, a consciência mais ampla do interior do personagem. Em uma concepção 

dialógica da linguagem, constituída nas relações sociais, é importante salientar que é preciso 

considerar a situação histórica social do indivíduo em relação ao meio ao qual está inserido.  

Fabiano que pelo contexto inserido e destino relacionado à seca e à pobreza se cala 

diante da sociedade assumindo assim a postura de ser oprimido por ela e seus habitantes com 

níveis hierárquicos superiores a ele isso revela a relação que há entre a linguagem e o poder, o 

prestígio que tem um indivíduo por saber expressar-se, onde a consciência sabe e tem noção do 

poder da palavra. 

 

5 O AMBIENTE E SUAS INFLUÊNCIAS SOBRE A LINGUAGEM 

 

Em Vidas secas (1938) podemos identificar a oposição entre dois tipos de linguagens, 

isto é, a linguagem natural com traços de oralidade, representada pelo personagem Fabiano, e 

a linguagem cultural, aquela que teoricamente é sinônimo de prestígio em sociedades letradas, 

representada pelo personagem de seu Tomás da bolandeira. 

A linguagem natural define-se no romance como onomatopeica, monossilábica, ou seja, 

motivada foneticamente. A reprodução dos sons da natureza e também formada de gritos 
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exclamativos com um mínimo de integração no sistema linguístico. Vejamos neste trecho da 

obra: 

 

Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se 

dirigia aos brutos - exclamações, onomatopeias. Na verdade falava pouco. 

Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava 

reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas 

(RAMOS, 2014, p. 20). 

 

Essa inabilidade com a linguagem cultural expressa pelo vaqueiro condicionada pelo 

ambiente onde ele vive implicará consequentemente fará parte do cotidiano e da cultura da 

família de Fabiano a falta de interação com outras pessoas. Nesse sentido, a linguagem funciona 

como instrumento de exclusão social, de opressão também gerada na ausência de articulação 

que aparta o homem do mundo e da vida em sociedade. Afirma Bakhtin, 

 

O empenho em tornar inteligível a sua fala é apenas o momento abstrato do 

projeto concreto e pleno de discurso do falante. Ademais, todo falante é por si 

mesmo um respondente em maior ou menor ou menor grau: porque ele não é 

o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo, e pressupõe não só a 

existência do sistema da língua que usa, mas também de alguns enunciados 

antecedentes... Cada enunciado é um elo na corrente complexamente 

organizada de outros enunciados (BAKHTIN, 2016, p. 26).  

 

No capítulo Mudança, algo nos chama a atenção: “Resolvera de aproveitá-lo como 

alimento e justificara-se declarando a si mesma que ele era muito inútil. Não podia deixar de 

ser mudo” (RAMOS, 2014, p. 11-12). Conhecemos o papagaio como uma ave capaz de imitar 

sons, inclusive a fala humana; portanto, um papagaio que não aprende a falar não server e assim, 

Sinha Vitória decide matar o papagaio, pois assim a família poderia se alimentar e chega a 

conclusão que é apenas para isso que a ave presta, pois o papagaio era mudo e inútil.  

Esse fato robustece a ideia de que a comunicação era muito escassa mesmo entre os 

membros desta família, já que a fala do papagaio se pautava apenas na repetição daquilo que 

escutava ao seu redor. Aqui, o ambiente adquire uma função fundamental no processo de 

obtenção e desenvolvimento da linguagem. Essa limitação em manejar as palavras, pode ser 

vista não só no papagaio, mas também através de outros personagens do romance, pois são 

sinais da influência do ambiente em que eles vivem. Esse intermédio social do conhecimento e 

da linguagem se dá, primordialmente, por meio da interação com o meio. 

Em alguns personagens de Vidas secas a linguagem também fica marcada por alguns 

momentos na busca pelas palavras e o anseio que eles têm de resistir à situação de opressão do 
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meio ao qual fazem parte. Essa busca torna-se um dos grandes expoentes da ação narrativa no 

momento em que Fabiano acredita no poder que as palavras impõem àqueles que as usam com 

destreza semelhante a seu Tomás da bolandeira, homem na obra, muito admirado por Fabiano 

por exprimir ampla desenvoltura com as palavras. 

O problema apresentado por Fabiano tem como um dos elementos o meio em que ele 

está inserido, pois ele vai agregando a linguagem ao mundo dos “poderosos” e passa a temer a 

ambos.       

Isto está evidente no capítulo Cadeia: 

 

Nesse ponto um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no 

ombro de Fabiano: - Como é, camarada? Vamos jogar um trinta-e-um lá 

dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as 

palavras de seu Tomás da bolandeira: - Isto é. Vamos e não vamos. Quer dizer. 

Enfim, contanto, etc. É conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, 

que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque 

e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia (RAMOS, 2014, 

p. 28). 

 

E, por não saber utilizar-se das palavras com desenvoltura, sente-se rebaixado aos outros 

indivíduos. Observamos que essa pouca agilidade com as palavras vai se mostrar também nos 

filhos dele, pois eles interagem sobre o mesmo espaço e também recebem as influências 

atribuídas pelo mesmo espaço. 

Vygotsky (1991) ressalta que os processos histórico-sociais, o papel da linguagem no 

desenvolvimento do indivíduo e a aquisição de conhecimentos acontecem pela interação do 

sujeito com o meio. Baseando-se em uma abordagem sociointeracionista, buscava caracterizar 

os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como as 

características se formavam ao longo da história dos indivíduos. 

Confirmam-se tais observações no capítulo do Menino Mais Velho: “Como não sabia 

falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros 

dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na catinga, roçando-se” 

(RAMOS, 2014, p. 59). A família de Fabiano comunicava-se com curtas palavras e grunhidos 

assim sendo a linguagem do Menino Mais Velho proporcionam características idênticas àquelas 

descobertas na fala da família a qual convive assim como o fato de os pais dele serem repetições 

monótonas de outros antepassados. 

 

A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a direita e para 

a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro, 

o avô e outros antepassados mais antigos haviam-se acostumado a percorrer 
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veredas, afastando o mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir 

o gesto hereditário (RAMOS, 2014, p. 17-18). 

 

A deficiência na comunicação do pai estende-se aos filhos isso contribuirá para a 

perpetuação da condição de oprimidos e explorados. A excessiva economia linguística 

apresentada pelos retirantes do romance Vidas secas é testemunha da influência que o meio 

pode exercer sobre o homem.  

A limitação linguística na comunicação apresentada por ele também pode ser vista como 

uma consequência da imposição do meio ao qual ele está inserido. Além da seca, da pobreza do 

sertão onde vivem o domínio da linguagem também se apresenta como um fator que oprime 

esses retirantes, pois está na essência daquilo que nos identifica como seres humanos.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisamos como a linguagem é influenciada pelo meio e como este, sucede sobre a 

família de Fabiano que se emprega de um vocabulário insuficiente, pois, a maior relação social 

de interação que tiveram durante a seca foi apenas com animais. Em Vidas secas (1938), obras 

de Graciliano Ramos existem temas implícitos de natureza muito social em que o leitor pode 

observar à medida que vai aprofundando a leitura entre eles: o próprio regionalismo nordestino, 

as relações de poder, nomadismo, propriedade privada e opressão.  

Em nossas observações pudemos constatar como o meio intervém diretamente na 

linguagem de alguns personagens de Vidas secas (1938) de Graciliano Ramos. Assim, a partir 

do personagem Fabiano e de sua família, fica revelado a opressão social e a fuga da seca pelos 

retirantes nordestinos. Enumeramos algumas informações contempladas na obra que compõe o 

panorama para retratar os fatores que podem influenciar o comportamento linguístico dos 

personagens que sofrem pelo abandono social e discursivo. Além disso, pôde-se verificar a 

situação de miséria e exploração em que vive Fabiano e sua família, castigados pela seca e 

contexto histórico que pode estender-se até a atualidade. 

Observamos por último, a precariedade dos diálogos no processo comunicativo entre as 

pessoas atribuídas pelo ambiente. Ela que também se mostrou como arma de opressão ao 

desfalcar do homem a palavra tão indispensável para conviver socialmente, pois a linguagem 

tem função decisiva na construção do indivíduo. Desse modo, a eliminação social apontada pela 

ignorância linguística e a miséria, perpetua um período motivado por influencias históricas e 

geográficas. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho traz discussões sobre a afetividade existente na relação entre professores e alunos e 

como esta otimiza o processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa e de caráter bibliográfico, desenvolvia pela autora que é graduanda do Curso de 

Letras/Língua portuguesa, do Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN). A constituição do corpus se deu por meio das respostas dos 

questionários direcionado a professora e alunos do ensino fundamental, mais precisamente do quinto 

ano, de uma escola pública no interior do Rio Grande do Norte. O aporte teórico se fundamentará nos 

estudos de Lopes (1996), Libanêo (1994), Abbagnano (1998) entre outros, que ajudam na 

fundamentação das ideias e trazem discussões sobre o tema, sempre ressaltando a importância dessa 

relação no processo de ensino-aprendizagem e humanização de professores e alunos. A partir da 

pesquisa e da análise do corpus, é perceptível que a afetividade é uma dimensão indispensável na 

formação humana, portanto, deve ser levada em consideração também no cumprimento das atividades 

curriculares, pois a mesma interfere significativamente no processo de ensino-aprendizagem.   

 

Palavras-chave: Afetividade. Ensino-aprendizagem. Formação. Humanização.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Na graduação de um curso de licenciatura, é de fundamental importância as discussões 

levantadas nas disciplinas de caráter metodológico, com base nesse fato abordamos um dos 

temas trabalhados nas disciplinas de didática geral e psicologia da educação que se refere a 

relação professor-aluno no tocante a afetividade e formação humana. Percebemos essa 

importância quando refletimos na profissão que futuramente iremos exercer, ou exercemos, as 

relações afetivas construídas durante o trabalho pedagógico, apresenta fundamental 

importância tanto para o docente como para o discente. 

Consideramos que a relação professor-aluno está vinculada com a forma como o 

professor cria vínculos com seus alunos, buscando melhorar o trabalho de ensino aprendizagem 

no contexto escolar. Dessa forma as ações praticadas pelos docentes, refletirá diretamente nas 

respostas que os alunos irão emanar no cotidiano da sala de aula, comprovando que a boa 

interação entre professor e aluno é fundamental e determinante para a própria organização do 

ensino, pois possibilita que os objetivos no processo de ensino sejam melhor alcançados.  
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É importante salientar que essa proposta que defende a construção de uma relação 

afetiva entre professor- aluno, nesse caso, não diz respeito a demonstrações de carinhos físicos 

exacerbados, ou um “tratamento especial” a determinado(s) aluno(s), mas o objetivo desse 

trabalho é trazer uma reflexão para o fato de que, deve haver um esforço, principalmente da 

parte do professor, para que o ambiente da sala de aula se torne o mais agradável possível, e 

que as afeiçoes estabelecidas entre professores e alunos baseiem-se em respeito, admiração, 

confiança e até mesmo cumplicidade para que o ato de ensinar e aprender não seja um obrigação 

enfadonha e desinteressante.  

Para respalda do nosso trabalho utilizaremos como aporte teórico os estudos de Lopes 

(1996), Libanêo (1994), Abbagnano (1998) entre outros, que ajudam na fundamentação das 

ideias e trazem discussões sobre o tema, sempre ressaltando a importância dessa relação no 

processo de ensino-aprendizagem e humanização de professores e alunos. 

Nesse sentido, o presente trabalho abordará questões discutidas pelos autores 

mencionados e nas aulas das disciplinas do curso, nos proporcionando reflexões ligadas ao 

processo de humanização entre professores e alunos. 

  

2 A INFLUÊNCIA DA AFETIVIDADE NA PRÁTICA EDUCATIVA  

 

Os professores dentro da sala de aula lidam com diversas dificuldades visto que o ato 

de ensinar não se restringe apenas a passar conteúdo, mas também a todo um relacionamento 

que é construído durante o convívio dentro da sala de aula. A relação estabelecida entre 

professor e aluno exerce uma grande influência no processo de aprendizagem do mesmo. Tendo 

em vista que toda profissão que lida com pessoas o afeto é o ingrediente primordial para que o 

seu papel seja exercido com sucesso, e na sala de aula não é diferente, esse bom convívio 

permite um ambiente favorável de aprendizagem.  

Nesse viés Abbagnano (1998) nos diz que, a “afeição é usada filosoficamente em sua 

maior extensão e generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou qualidade que 

consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por ela”, com essa afirmativa a 

afeição é capaz de mudar positivamente a qualidade do ato de ensinar, assim como também 

negativamente na sua falta. É perceptível a influência da afetividade na pratica educativa, 

tornando-se assim uma condição para obtenção de resultados satisfatórios.  

Em muitas situações nos deparamos com discursos que defendem que um bom professor 

é aquele que domina o conteúdo (CANDAU, 2010) e com isso atrai e conquista a atenção dos 

seus alunos, fazendo com que participem/interajam nas aulas, sem uma preocupação com a 
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metodologia e muito menos com a relação que precisar ser estabelecida. Na contramão dessa 

ideia recorremos a Comenius (2002) que vai defender que o planejamento, os métodos usados 

pelo professor, e a relação entre ambos são de fundamental importância, pois: 

 

[...][leve]os Estudantes sem dificuldades, sem enfado, sem gritos e pancadas, 

praticamente brincando e divertindo-se, aos mais elevados graus do saber. As 

escolas com um método mais eficaz, não só poderão manter-se em plena 

florescência como também melhorar indefinidamente (COMENIUS, 2002, p. 

109). 

 

Partindo dessa premissa as atitudes do professor, a forma como age e trata os seus alunos 

cria barreiras no seu desenvolvimento. O professor deve se divertir com seus alunos, propor 

atividades que motivem e incentivem a curiosidade. Portanto tratar bem os alunos e fazer o uso 

adequado dos instrumentos é uma forma de despertar a motivação, e o desejo de aprender, o 

que causa grande influência na primeira visão dos discentes.  

 

Os laços entre alunos e professores se estreitam e, na imensa proximidade 

desse imprescindível afeto, tornou-se importante descobrir ações, estratégias, 

procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos 

fortes entre o aluno, o professor e o aprendizado (ANTUNES, 2006, p. 12). 

 

Antunes deixa bem claro a importância dos vínculos que influenciam positivamente e 

negativamente no processo de aprendizagem daquele aluno. É importante a presença ativa do 

professor na vida e no rendimento do discente para que laços sejam criados. Em meio a tantas 

dificuldades encontradas no trabalho docente é importante que o professor estabeleça esses 

vínculos observando, conhecendo, ouvindo, e admirando a criança. Pois essa relação é 

importante para o desenvolvimento do ser, Hillal mostra consequências de quando não há essa 

interação direta: 

  

Se o professor pensa de maneira diferente do aluno, não procurando integrar-

se no grupo dos alunos, evitando o diálogo, a aula se apresentará, apenas como 

um conjunto de pessoas submissas, indiferentes ou indisciplinadas. O 

professor monopolizará a função docente, abarcando as iniciativas dos alunos, 

concentrando em sua pessoa as atenções de todos, conduzindo os alunos à total 

passividade (HILLAL, 1985, p. 41). 

 

Enfatiza a importância das relações sociais e afetivas, pois esse distanciamento entre 

professor e aluno, causa passividade total dos alunos o que é prejudicial para o seu 

desenvolvimento, portanto faz-se necessário o trabalho cooperativo para que se obtenha 
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resultados satisfatórios. É relente levar em consideração que além de formar profissionais o 

professor está formando humanos, e não se pode distingui-los. Uma boa relação dentro do 

ambiente escolar propicia tanto o seu desempenho acadêmico quanto pessoal do aluno. 

Para LIBÂNEO (1994), a interação é fundamental para a construção humana do sujeito, 

não que ela seja o único fator determinante, mas precisa estar associado a outros para ser 

refletido e estudado como condição para a didática, nesse sentido e defende que: 

 

A interação professor-alunos é um aspecto fundamental da organização da 

situação didática, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino: 

a transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades. 

Entretanto, esse não é o único fator determinante da organização do ensino, 

razão pela qual ele precisa ser estudado em conjunto com outros fatores, 

principalmente é a forma de aula (atividade individual, atividade coletiva. 

Atividade em pequenos grupos, atividade fora da classe etc.) (LIBÂNEO, 

1994, p. 249). 

 

Podemos ainda salientar que a relação estabelecida entre o professor e o aluno deve 

partir primeiramente daquele que media a sala de aula, a maneira como o mesmo se apresenta 

diante dos alunos, vai definir como se seguira a relação de ambos durante o ano letivo. A forma 

mais eficaz é que se estabeleça um diálogo saudável entre as partes, e a escola deve conceder 

condições apropriadas para que este dialogo se concretize, sempre evidenciando o respeito 

como relação mutua a esse processo, objetivando o ensinar e o aprender. 

 

[...] cabe ao professor o desafio de transformar sua prática pedagógica de 

modo a garantir um espaço de interação em que haja a possibilidade de 

participação e troca de todos os alunos, sem privilegiar apenas aqueles que 

destacam nas iniciativas ou verbalizações. É fundamental nessa interação que 

o professor assuma ao papel de interlocutor mais experiente, contribuindo 

efetivamente para que todos os alunos indistintamente, consigam apropriar-se 

dos conhecimentos [...] (LOPES, 1996, p. 111). 

 

Finalizamos o tópico reforçando com a citação de Lopes (1996) que cabe ao professor 

inicialmente o desafio de por meio da sua prática pedagógica proporcionar uma interação entre 

ele e os alunos e também entre os alunos, pois esse contato favorece a aprendizagem e 

consequentemente a humanização desse grupo.  

 

3 RUMO METODOLÓGICO DO ARTIGO   

 

Objetivando analisar a importância da relação afetiva entre professor e os alunos, 

construída durante o processo de ensino-aprendizagem, desenvolvemos um estudo 
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bibliográfico sobre o tema, elencando teóricos que estudaram e escreveram sobre o fato das 

relações afetivas ajudarem no processo de desenvolvimento humano, relações estas que estão 

presentes na escola, espaço de formação social.  

O interesse pela temática surgiu a partir de aulas assistidas da disciplina didática geral, 

como também, dada a oportunidade de conhecer o processo de ensino-aprendizagem na prática, 

através da sugestão da observação de uma aula. Diante disso, resolvemos pôr em pratica 

conhecimentos aprendidos, como também realizar a pesquisa do tema almejado, com a 

participação de um professor do ensino fundamental, assim como também seus alunos, 

advindos de uma escola pública destinada ao ensino fundamental, mais precisamente no 5° ano, 

na cidade de Doutor Severiano, interior do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa foi realizada no mês de maio de 2019. Sendo caracterizada como pesquisa 

de campo, pois nos deslocamos até a escola na cidade de Dr. Severiano/RN e em razão do tempo 

disponibilizado utilizamos como técnica para a coleta dos dados e formação do corpus dois 

questionários que variaram de questões para os alunos e para o professor, respectivamente com 

cinco e seis perguntas. No total tivemos 11 (onze) colaboradores para nossa pesquisa, um 

professor e dez alunos devidamente matriculados no referido ensino.  

Seguindo as recomendações éticas da pesquisa nossos colaboradores professor e alunos 

não serão identificados, na análise o docente aparecerá como professor e os alunos codificados 

de (A1) a (A10), esse procedimento preserva nossos colaboradores. Deixamos claro, ainda que 

a pesquisa aconteceu com a permissão dos envolvidos e direção da escola. 

  

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o relacionamento estabelecido entre professor 

e aluno no ambiente escolar e se esses problemas afetivos influenciam na formação do aluno 

em relação ao seu desenvolvimento como pessoa e no desempenho nos conteúdos ministrados. 

Foram aplicados questionários (semiestruturados) individuais distribuídos, um exclusivo ao 

(um) professor e outro a (dez) alunos (5º ano). Esses questionários continham perguntas 

referentes à opinião de cada um sobre a afetividade, sua participação ou não no ambiente e a 

devida importância que eles atribuíam a esse quesito.  

A primeira questão do questionário era subjetiva e perguntava ao professor se ele 

estabelecia uma relação afetiva com os alunos e o que ele fazia em relação, obtivemos a seguinte 

resposta: 
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Sim. Eu entendo que a afetividade é necessária na formação de pessoas felizes, 

éticas, seguras e capazes de conviver com o mundo que o cerca. No ambiente 

escolar procuro está sempre dando carinho, me aproximando do meu aluno, 

sabendo ouvi-lo, valorizando e acreditando nele (PROFESSOR).  

 

O professor mostrou-se consciente da importância da afetividade, pois ele sabe que está 

lidando com pessoas, portanto a formação vai além da aquisição de conhecimento. Ele enfoca 

que a relação é necessária para o desenvolvimento pessoal e em sociedade deixando um pouco 

a desejar no quesito de estar ciente que a relação afetiva também influencia na aprendizagem 

de conhecimentos. Tendo em vista que a forma como o docente põe em prática é a parte 

essencial para que se obtenha êxito. O professor falou ser bem presente, positivo, e motivador 

com os seus alunos.  

As outras cinco questões foram subjetivas e o professor respondeu que o seu 

comportamento amigável com os alunos ajuda no rendimento escolar e que acha possível 

trabalhar em sala de aula valores que despertem a afetividade do professor com o aluno, disse 

também, que é consciente da necessidade de conhecer a subjetividade de cada aluno, antes de 

fazer qualquer julgamento acerca das ações dele, e por fim que ele como professor deveria 

alimentar um clima de respeito, e controle entre os alunos sem o uso de uma disciplina severa. 

O questionário proposto aos alunos, também foi com a primeira questão subjetiva e 

perguntava se eles consideravam importante um bom relacionamento com o professor dentro 

de sala e obtivemos as seguintes respostas: 

 

Porque eu gosto da minha professora e de outros professores. (A1) 

Porque eles ajudam os alunos a ler e a aprender e por isso é muito importante 

um relacionamento com o seu professor. (A2) 

Isso ajuda. Ter um bom relacionamento o aluno gosta mais de aprender com 

o professor. (A3) 

Porque eu gosto muito do professor. (A4) 

Porque ele é boa. (A5) 

Porque os professores são como uma estrela que caiu do céu. (A6) 

Porque os professores são importantes e podem ajudar os alunos. (A7) 

Sim porque é muito bom relacionamento por ela e é a melhor professora. (A8) 

Sim a minha professora é muito legal e muito estudiosa e muito alegre. (A9) 

Porque você pode aprender muito mais. Ele pode te ajudar a manter o bom 

humor. (A10) 

 

Com base nos resultados obtidos na primeira questão podemos perceber que a 

afetividade para aqueles alunos é uma gama de sentimentos de amor, carinho e gratidão pelo 

papel do professor.  Eles demonstram esse carinho e apresso pelo professor demonstrando que 

ele conquista os seus alunos do ensino fundamental, criando laços afetivos, o que contribui para 
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a formação daqueles alunos e para que desperte um interesse maior pela disciplina como 

enfatiza o aluno A3. O aluno A10 também enfatiza que a aquisição de conhecimentos quando 

mantida uma boa relação se torna mais prazeroso. 

Em sequência cinco questões objetivas, a segunda pergunta mostrou que 8 dos alunos 

acham que a relação entre o professor e aluno contribui para um bom relacionamento na 

disciplina, e 2 acham que não.  

Na terceira 2 alunos disseram que já tiveram uma experiência negativa com o professor 

de forma que afetou o seu desenvolvimento escolar, e uma maioria de 8 alunos marcaram que 

nunca tiveram problema com o professor.  

Perguntamos aos discentes na quarta pergunta se já haviam presenciado ou ouvido 

algum acontecimento desagradável, entre o professor e um de seus coleguinhas, 7 alunos 

disseram que não, porém 3 alunos já presenciaram. E por último a quinta questão, 9 alunos 

marcaram que a escola ajuda a resolver problemas afetivos, e 1 disse que não.  

Assim, com base nos questionários coletados podemos observar que alguns alunos não 

têm consciência que os vínculos estabelecidos fazem toda a diferença na sua formação, no 

entanto, em sua maioria, os alunos disseram ter e ver uma boa relação com os professores, e 

somente uma minoria mencionaram que já viram e tiveram problemas de vínculo com o 

professor.  

Diante as análises aqui apresentadas, nos foi possível perceber que nessa turma, 

especificamente, o professor apresenta uma preocupação e trabalha a relação afetiva dentro da 

sala de aula, evidenciando o bom convivo com seus alunos e construindo valores que os 

ajudarão no desenvolvimento pessoal (processo ensino aprendizagem) e social (convívio com 

o grupo ao qual faz parte). Deixando evidente que o convivo e troca de afetividade nessa sala 

foi mais positiva que negativa. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Com base na pesquisa bibliográfica e de campo realizadas, podemos concluir que: a 

afetividade é sem dúvida um elemento bastante importante, no que diz respeito ao processo de 

ensino e aprendizagem, visto que essa boa relação entre aluno e professor pode ajudar no 

rendimento escolar dos mesmos, como também na formação de cidadãos mais educados e 

afetivos. 

 Ficando, ainda evidente que todo professor deve fazer bom uso de uma didática 

humanista que leve a desenvolver em sua turma um certo carinho e um respeito mútuo, levando 
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em considerações que essa medida de atenção deve ter a mesma proporção para todos os alunos, 

ou seja, trabalhar a afetividade de maneira igualitária, além disso, torna-se notório que as 

crianças, ainda não sabem se expressar com eloquência e formalidades linguísticas, fica claro 

que reconhecem o papel da afetividade em seu desempenho escolar, e que é preciso que todos 

estabeleçam uma relação afetiva com qualquer professor que venha a estar em sua sala. 

Em suma, podemos dizer que é inquestionável a importância da presença da afetividade 

no dia a dia de nossas salas de aula, pois essa questão de proximidade com o aluno muito nos 

ajudará a melhor educa-lo, visto que cada criança possui uma certa subjetividade que precisa 

ser compreendida pelo educador. 
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RESUMO 
 

No presente trabalho pretende-se discorrer, através de um estudo bibliográfico e de caráter analítico-

descritivo, sobre dois poemas de William Blake (2002), ambos intitulados “O limpador de Chaminés”, 

dispostos na obra Songs of Innocence and of Experience. Será investigado, na obra, o sentimento de 

inquietação que se desenvolveu em decorrência da exploração do trabalho infantil denunciada no 

período do Romantismo na Inglaterra, um movimento inrompido em meio aos descasos da Revolução 

Industrial quanto às questões trabalhistas e de habitação no final do século XVII. Será discutida a 

preocupação do autor com as questões sociais, expressadas através da literatura, bem como as critica às 

transformações sociais, a dualidade humana do sentimento de inocência em detrimento da falta de 

experiência e, posteriormente, do descrédito e revolta resultantes da aquisição de experiência. As 

análises se basearam em autores que estudam a literatura de Blake, como Afrin (2012), Coutinho & 

Gonçalves (2005), Viscomi (2004) e Ryan (2004), e em teóricos como Engels (2008), Nunes (2009), 

Ribeiro (2010) e Machado (2014), que tratam das condições de trabalho e da exploração do trabalho 

infantil no período da Revolução Industrial Inglesa. 

 

Palavras-chave:  Blake. Poesia. Exploração. Romantismo. Revolução Industrial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se volta para a análise de dois poemas de William Blake, intitulados 

“O Limpador de Chaminés”. Duas edições são utilizadas aqui, a primeira delas é uma tradução 

de Renato Suttana, de 2011, e a segunda se trata de uma coleção de poemas de Blake, de 2002. 

Para contextualizar e analisar os poemas, é feito um estudo acerca da Revolução 

Industrial na Inglaterra. A partir dele, analisamos as condições de trabalho de que se dispunha 

na época, bem como o avanço tecnológico que resultou na substituição de homens por 

máquinas, ocasionando o êxodo rural. Nesta parte da análise, nos embasamos nos trabalhos 

desenvolvidos por Ribeiro (2010) e Nunes (2009). 

Em seguida, tratamos da exploração do trabalho infantil ocorrida na época, além de 

pontuar as condições precárias em que esse trabalho acontecia, bem como as transformações 

sociais ocorridas. Para tal, utilizamos obras de Engels (2008), Machado (2014) e Nunes (2009). 

Posteriormente, discutimos o Romantismo, que surgiu na Revolução Industrial como uma 

reação ao sistema político e econômico deste período. Nesta parte, discorremos sobre os temas 
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usados pelos artistas românticos em suas obras, a partir dos estudos de Ribeiro (2014) e Nunes 

(2009). 

Por fim, é feita a análise do poema “O limpador de Chaminés”, que acontece no cenário 

político e econômico da Revolução Industrial, escrito pelo poeta e estampador romântico 

William Blake. Nesta obra, o poeta tratou da exploração do trabalho infantil e, em seu texto, 

trouxe características do sentimento romântico. Para esta discussão, utilizamos os trabalhos de 

Coutinho e Gonçalves (2005) e Afrin (2012). 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO  

 

No final do século XVII, desencadeou-se na Inglaterra a Revolução Industrial e, com 

ela, novas percepções acerca do modo de vida e das práticas trabalhistas surgiram. Iniciou-se 

neste período a redução da valorização do artesanato e do trabalho braçal, resultando no declínio 

econômico da classe trabalhadora e na ascensão da classe burguesa. Como afirma Ribeiro 

(2010, p. 18), “o poder do capital, por um lado, e a pressão económica e a miséria a que a classe 

trabalhadora está sujeita, por outro, atingem uma fase em que toda a atmosfera da vida se 

modifica”. 

Com o crescimento desenfreado do consumismo e do capitalismo, a burguesia 

prevaleceu e “as inovações tecnológicas, muitas vezes, substituíam inúmeros trabalhadores 

antes necessários à produção” (NUNES, 2009, p. 10), ou seja, a mão-de-obra foi desvalorizada 

em consequência do processo de industrialização, configurando uma troca do trabalho 

manufatureiro pela utilização de máquinas que prometiam substituir a produção rural, 

provocando a desvalorização do trabalho humano.  

“A vida na cidade moderna significava mudanças incessantes. A cada instante, surgiam 

novas máquinas, novos produtos, novos gostos e novas modas que visavam a variedade e o 

conforto” (RIBEIRO, 2010, p. 70). A modernização das formas de trabalho, então, trouxe o 

trabalhador do campo para a cidade em busca de novas oportunidades de trabalho, ocasionando 

o processo conhecido como êxodo rural. 

O êxodo rural foi responsável por concentrar a classe trabalhadora nas cidades. O 

resultado da migração dessas pessoas foi a superlotação, tanto dos setores de trabalho, quanto 

da qualidade de habitação por partes delas. Para além deste, muitos problemas sociais fizeram-

se perceber a partir de então, tais como a poluição ambiental, a poluição sonora e 

principalmente, a precarização das condições de trabalho.  
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No que diz respeito ao âmbito de trabalho nas indústrias, o que se pode pontuar é que 

os salários eram baixos, o ambiente das fábricas era sujo e mal iluminado. “As condições de 

habitação eram degradantes, os salários medíocres” (RIBEIRO, 2010, p. 19).  

Visando baratear o custo da produção, mulheres e crianças passaram a ser requisitados 

para o trabalho, seus salários eram reduzidos em comparação aos dos homens. Segundo Nunes 

(2009, p. 11) “as crianças inicialmente com seis anos e as mulheres compunham a mão-de-obra 

preferida dos empregadores, pois os seus salários eram bem inferiores em relação ao de um 

homem adulto”. “Trabalhavam cerca de 80 horas por semana” (RIBEIRO, 2010, p. 19). 

Desta forma, toda a família passou a servir ao capitalismo e à burguesia. A incorporação 

destes novos membros familiares ao trabalho desencadeou um outro grande problema, a 

exploração do trabalho infantil. As crianças eram submetidas a maus tratos e condições de 

trabalho insalubres, Nunes (2009, p. 11) denuncia que “as crianças recebiam socos e pontapés 

dos chefes por qualquer brincadeira, erro ou atraso no trabalho”. 

 

3 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O TRABALHO INFANTIL 

 

O trabalho infantil remonta a dois mil anos antes de Cristo, em Roma, na Idade Média, 

onde aprendizes já desenvolviam o mesmo trabalho que os adultos. Eram sempre crianças das 

classes pobres, que desenvolviam os serviços em caráter disciplinador ou como formação 

educativa (NUNES, 2009, p. 12). 

Na época da Revolução Industrial, o trabalho infantil era visto como uma saída para a 

marginalização de crianças, que, em vez de ocupar espaço nas ruas, ocupavam as indústrias 

fabris e, além disso, aumentavam a renda da família, algo que foi considerado como uma escola 

do trabalho (NUNES, 2009, p. 12). As crianças mais bem avaliadas para o trabalho eram as 

crescidas, que mostravam ter idade maior ou igual a 13 anos, “de acordo com a lei, crianças 

abaixo dessa idade só podiam trabalhar 6 horas por dia” (MACHADO, 2014, p. 17). Para atestar 

que era maior que 13 anos, ela era submetida a um exame médico, que deveria comprovar sua 

capacidade para o trabalho. Em muitos casos, esses atestados eram falsificados para que 

menores de 13 anos pudessem trabalhar por mais tempo do que podiam dentro da legalidade. 

Os serviços dos pequenos trabalhadores eram requeridos, principalmente, para a 

manutenção de máquinas. Por este motivo, com o crescimento do uso de máquinas, deu-se o 

aumento da exploração do trabalho infantil. O motivo era simples, o tamanho deles tornava 

mais fácil a reparação dos fios que, por ventura, se rompessem dentro das máquinas. Engels 
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(2008, p. 179) afirma que “o maior desenvolvimento dos músculos e da ossatura das mãos 

tornam-nos menos aptos para esse trabalho que as mulheres e crianças”. 

Com o excesso de insalubridade, muitas crianças acabavam morrendo no ambiente de 

trabalho. Eram açoitadas por um capataz que ganhava por produção e trabalhavam até 18 horas 

por dia, geralmente mal agasalhadas em quaisquer condições climáticas (NUNES, 2009, p. 13). 

 

4 O ROMANTISMO E A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

Não obstante às novas descobertas, a modernização e as novas condições de trabalho e 

vida, a expressão artística, as correntes filosóficas e as obras literárias irrompem o cenário 

econômico e político inglês. Nasceu, portanto, durante a Revolução Industrial, o Romantismo, 

considerado um dos mais importantes eventos históricos de todos os tempos.  

Neste período, surgiram novas correntes de pensamento, a partir das quais se ampliou a 

busca pela compreensão da natureza, do amor, da sexualidade e da infância.  Foi um movimento 

artístico, literário e filosófico em que “a coordenada central do homem de então é a ideia de 

liberdade” (RIBEIRO, 2010, p. VI). 

O Romantismo mudou a forma de escrita antes utilizada para confeccionar obras 

literárias, com métrica exata. As obras desse período são marcadas pela história contada através 

do texto escrito. Ribeiro (2010, p. 36) afirma que “os aspectos fundamentais da temática 

romântica são o historicismo e o individualismo”. Assim, os resgates históricos e o 

egocentrismo tornaram-se características marcantes do movimento. 

Para a autora, “os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, 

retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de evasão” (RIBEIRO, 

2010, p. 70). No período do Romantismo havia uma incessante luta pela supressão de divisões 

de classes, pela justiça de social e prevalência da democracia.  É notável uma inquietação por 

parte dos autores da época, podendo ser percebida na rebeldia e no sentimento de insatisfação 

contidos em suas obras.  

A arte e a literatura tornaram-se escape para a sistematização política e econômica. 

Expressar-se artisticamente era uma maneira de quebrar o sistema, como defende Ribeiro 

(2010, p. 71), ao afirmar que “a democratização das artes traz consigo a libertação dos artistas 

em relação aos patronos”. 

Dentre os tantos artistas da época, destaca-se William Blake. Escritor e estampador, 

Blake trouxe em suas obras muitas críticas ao sistema, além de pinturas que retratavam, entre 

outras coisas, elementos da natureza. Foi um dos primeiros autores românticos e, por este 
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motivo, há uma discussão sobre sua real participação no movimento. Entretanto, é possível 

perceber muitas das várias características do Romantismo em sua escrita. 

 

5 A ESCRITA DE BLAKE E O LIMPADOR DE CHAMINÉS 

 

O Romantismo foi o período em que muitos artistas, das mais variadas formas de 

expressão, entre eles, pintores, poetas, filósofos e escritores, encontraram uma maneira de 

transformar seus sentimentos de injustiça, amor, insatisfação e indignação em arte.  

O poeta e pintor William Blake nasceu no ano de 1757, em Londres, onde residiu com 

seus pais até os 25 anos de idade. Blake se tornou discípulo de James Basire, com quem 

aprendeu a estampar. O principal tema de suas expressões artísticas era a religião e como esta 

influenciava o comportamento humano. Para ele, a religião tinha influência tanto na política 

quanto na cultura, psicologia e economia de uma sociedade. Blake acreditava que as desordens 

sociais da Inglaterra naquela época eram provenientes da religiosidade e que mesmo as maiores 

virtudes religiosas podiam ser manipuladas para finalidades destrutivas, como dito por Ryan 

(2004, p. 150). Blake foi considerado por William Wordsworth um louco, cuja insanidade o 

interessava mais que a sanidade de Lord Byron, grande poeta do período. 

Muitos de seus poemas, senão a maioria, eram ilustrados com impressões que ele 

próprio fazia de elementos da natureza relacionados ao tema de que tratava. Figuras como 

animais, flores, paisagens e pessoas eram utilizadas para fazer associação com aquilo que era 

dito no texto escrito. A imagem do tigre pode ser considerada uma das figuras mais marcantes 

de Blake, em seu célebre poema The Tyger. O estampador se inspirava em poetas como John 

Milton e sua obra Paradise Lost, para a qual fez uma ilustração. Também trabalhou como 

ilustrador para Dante e sua obra Dante’s Commedia. Neste último, o poeta ilustrador se viu tão 

atraído que disse não conseguir pensar em mais nada durante o tempo que dedicou à ilustração. 

“Como ele disse para Linnell, ‘eu estou muito atraído a Dante para pensar em outra coisa’” 

(VISCOMI, 2003, p. 40).1 2 

Também inspirado por Milton, Blake se expressa através de seu estilo de escrita, com 

rimas, versos brancos e uma repetição no ritmo, na sintaxe e nos sons produzidos na leitura de 

seus poemas. O autor, porém, é conhecido por sua forma subversiva de escrever, não seguindo 

uma formação convencional de escrita. 

                                                             
1 As he told Linnell, ‘I am too much attachd to Dante to think much of any thing else’ (VISCOMI, 2013, p. 40). 
2 Todas as traduções dos textos em língua estrangeira foram feitas pelos autores. 



 

 

P
ág

in
a1

5
0

4
 

Através de suas pinturas e poesias, William Blake expressava suas opiniões acerca da 

sociedade. Em sua obra “Songs of Innocence and Experience”, o autor enfoca a política, 

contesta a religiosidade tradicional e discorre sobre os dois estados da alma humana, ele tenta 

unificar os contrários, como os conceitos de bem e mal, atração e repulsão, amor e ódio.  

Conforme Coutinho e Gonçalves (2005, p. 273), “o equilíbrio dos contrários, esta é a 

base da crítica que Blake faz a respeito do risco de se reprimir as virtudes remanescentes da 

inocência em favor da tolice adquirida, a experiência da Razão”. Assim, a análise que Blake 

faz da sociedade se traduz em um trabalho que divide o homem em dois estágios: inocente e 

experiente. 

Dois poemas em específico tratam da exploração infantil ocorrida na Revolução 

Industrial, ambos de mesmo nome, porém encontram-se um em cada parte da obra. “O 

Limpador de Chaminés” da primeira parte da obra (canções de inocência) retrata uma criança 

que se sente desamparada após ter sido vendida pelo pai para trabalhar limpando a fuligem de 

chaminés. 

O sofrimento do garoto, chamado Tom Dacre, era tamanho, que, em seus sonhos, ele 

identificava a fuligem como um caixão (AFRIN, 2012, p. 27), como se observa no trecho 

destacado a seguir: 

 

Assim se acalmou. E numa noite escura  
Tom dormindo teve esta visão futura,  
Que mil limpadores Josés Chicos Joões  
Foram confinados em negros caixões (BLAKE, 2012, p. 12, tradução de 

Renato Suttana).  
 

Quando o autor nomeia o personagem de sua obra, dá voz ao seu personagem, vítima 

de injustiça, algo que Afrin (2012, p. 29) acredita que “estabelece uma relação mais pessoal 

entre o limpador e o leitor”3. Abandonado pelo progenitor, o garoto sonha com o dia em que 

encontrará um novo pai, que o proteja: 

 

Sem sacos às costas, despida a camisa  

Voaram nas nuvens, brincaram na brisa;  

Disse o Anjo a Tom que, se fosse bonzinho,  

Deus feliz tomava-o como seu filhinho. (BLAKE, 2012, p. 12, tradução de 

Renato Suttana).  
 

                                                             
3 Establishes a more personal relationship between the sweeper and the reader (AFRIN, 2012, p. 29). 
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Quando o garoto retorna de seu sono, desilude-se, retornando ao seu dia-a-dia normal, 

com o esfregão e pronto para voltar ao trabalho. Afrin (2012, p. 27) relata que “mais tarde 

quando ele volta à realidade da luz do dia, percebe que se todos fizerem o seu trabalho, eles não 

precisarão temer mal algum”4. 

 

E Tom despertando foi na escuridão  

Apanhar seu saco mais seu esfregão,  

E saiu alegre na manhã gelada.  

Quem seu dever cumpre não receia nada (BLAKE, 2012, p. 12, tradução de 

Renato Suttana).  

 

Na segunda parte da obra (canções de experiência), temos mais um poema, nomeado 

“O Limpador de Chaminés”, porém, desta vez ambos os pais da criança estão vivos e foram à 

igreja para rezar. Além deste detalhe, o garoto é identificado como uma “coisa negra sobre a 

neve clara”, algo que desumaniza a criança (AFRIN, 2012, p. 27), como se vê no trecho abaixo, 

do poema. 

 

Uma coisa negra sobre a neve clara  

Grita: “Limpa-dor!”, com acentos de dor!  

“Onde estão teus pais?”, alguém lhe perguntara.  

Foram para a Igreja cantar seu louvor (BLAKE, 2012, p. 35, tradução de 

Renato Suttana). 

 

“A neve também simboliza a solidão e morte que cercam a criança e possivelmente 

também simboliza o mundo frio em que ele vive”, disse Afrin (2012, p. 27)5. Mais uma vez, na 

segunda estrofe, o garoto se refere à fuligem grudada ao seu corpo como sendo o que o faz 

lembrar da morte:  

 

“Porque eu era alegre, porque eu era forte  

E sorria sobre neves de alva cor,  

Me vestiram estes vestidos de morte,  

Me ensinaram cantos e notas de dor” (BLAKE, 2012, p. 35, tradução de 

Renato Suttana). 
 

Na última estrofe, o poeta critica a religiosidade e o descaso por parte das entidades 

religiosas diante do sofrimento dos limpadores de chaminés, que trabalham em regime escravo 

                                                             
4  “But later when he turns back to the reality of daylight, he realized that if everyone does their duty patiently 

then they need not to fear harm” (AFRIN, 2012, p. 27). 
5 “The snow is also symbolic of bleakness and death surrounding the child and possibly also the cold, uncaring 

world in which he lives” (AFRIN, 2012, p. 27). 
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enquanto eles estão na igreja rezando. É possível perceber a desilusão da criança com o Deus 

de quem tanto esperou a visita e a misericórdia no primeiro poema.   

 

“E porque me alegro, porque danço e canto,  

Supõem que disso não me vem injúria.  

Vão louvar a Deus, mais ao Vigário, e ao Rei,  

Que fazem um céu com a nossa penúria” (BLAKE, 2012, p. 35, tradução de 

Renato Suttana). 
 

Nesta perspectiva, “o rei desfruta de sua bonança e conforto às custas de seus súditos. 

O padre desfruta de seu trabalho. E Deus, como criador, é responsável por este mundo injusto” 

(AFRIN, 2012, p. 29)6. 

Outra passagem que faz referência à religiosidade é a comparação entre o cabelo de Tom 

com a lã de um cordeiro. Assim, pode-se fazer uma associação da inocência da criança com a 

pureza de um cordeiro, que é tido como um símbolo religioso no cristianismo, representando o 

próprio Cristo. Esta parte, porém, não aparece na tradução de Renato Suttana (2012). Se segue, 

o trecho do poema em Songs of Innocence:  

 

Aí está o pequeno Tom Dacre, que chorou quando sua cabeça, 

Que era cacheada como as costas de um carneiro, foi raspada, então eu disse, 

“Silêncio, Tom! Deixe isto para lá, estando raspada a sua cabeça, 

Você sabe que a fuligem não poderá estragar seu cacelo branco”7 (BLAKE, 

2002 p. 51, tradução nossa). 
 

Os limpadores de chaminés da época da Revolução Industrial retratados nos poemas de 

William Blake eram crianças de 4 e 5 anos de idade, que eram selecionados para este trabalho 

por seu tamanho. Eles tinham que trabalhar mesmo quando a chaminé estava acesa abaixo deles 

(AFRIN, 2012, p. 27). 

O poema é um apelo por justiça social. Temos crianças que tiveram a infância roubada 

e perderam a inocência que se espera de uma criança, pequenos trabalhadores que recebiam 

tratamento inumano graças ao processo de industrialização na Inglaterra. Eles tinham que 

acordar no meio da noite e limpar chaminés até o amanhecer (AFRIN, 2012, p. 28). 

                                                             
6 “The King enjoys his wealth and comfort at the expense of his subjects. The Priest enjoys his work. And God as 

creator, ultimately is responsible for this unjust world” (AFRIN, 2012, p. 29). 
7 “There’s little Tom Dacre, who cried when his head,  

That curled like a lamb’s back, was shaved; so I said,  

“Hush, Tom! never mind it, for, when your head’s bare,  

You know that the soot cannot spoil your white hair” (BLAKE, 2002, p. 51). 
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Em sua generalidade, o livro trata das transformações sofridas pela sociedade diante de 

um acontecimento específico. Para autores como Afrin (2012, p. 28), “a primeira parte constrói 

uma visão imaginativa do estado de inocência. A segunda mostra como a vida desafia, corrompe 

e destrói essa visão”8. 

 

6 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Neste trabalho, realizou-se uma análise dos poemas de William Blake, relacionando 

aspectos das obras ao seu período histórico e discutindo como a Revolução Industrial e o 

período Romântico afetaram a forma e o estilo de escrita do poeta. 

A Revolução Industrial foi um período que demarcou muitas mudanças no modo como 

as pessoas viviam, desde as condições de trabalho até a habitação das pessoas do campo no 

espaço urbano. Ressaltamos a implantação das máquinas como fator primeiro para a maioria 

das mudanças que aconteceram na época, já que a diminuição da procura por trabalho 

manufatureiro foi determinante para o aumento da transferência de pessoas do campo para os 

polos urbanos em busca de melhores condições de vida. 

A exploração do trabalho infantil foi um malefício advindo da Revolução industrial, 

visto que, diante das novas exigências do trabalho, com as máquinas, acentuou-se a procura por 

corpos menores e com maior flexibilidade dos membros inferiores, o que resultou na 

contratação de mulheres e crianças que trabalhariam a mesma quantidade de tempo por salários 

bem menores. 

Caracterizado por ser um movimento criado por artistas que se indignavam com o 

cenário político e econômico vigente, o Romantismo resultou na modificação da forma de 

escrita utilizada por autores românticos, que passaram a escrever cada vez mais criticamente e 

mais para si, denunciando a supressão de direitos trabalhistas, o consumismo, a injustiça social 

e aclamando a democracia. 

Os dois poemas de Blake analisados, “O Limpador de Chaminés”, retratam essa 

realidade, denotando principalmente o sentimento de indignação do poeta com relação à 

exploração do trabalho infantil, às transformações sociais e à religião cristã, tendo em vista a 

mudança ocorrida da primeira para a segunda parte da obra Songs of Innocence and of 

Experience. 

 

                                                             
8 “The first part sets out an imaginative vision of the state of innocence. The second shows how life challenges 

and corrupts and destroys it”. (AFRIN, 2012, p. 28) 
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RESUMO 

 
O presente estudo tem como objetivo geral evidenciar as experiências vividas por professores surdos, 

que atuam no curso de licenciatura em Letras Libras, sobre suas experiências no processo formativo. 

Para atingir o objetivo geral, utilizamos como percurso metodológico, uma abordagem qualitativa em 

educação, o método (auto)biográfico, a partir de entrevistas narrativas sinalizadas. O corpus para análise 

da pesquisa está constituído de cinco entrevistas narrativas sinalizadas e transcritas, elaboradas durante 

5 (cinco) encontros individuais com cada participante. Das análises, destacamos quatro eixos: 1. Escola: 

“estava ali só por estar”; 2. Escola: involução sistematizada; 3. Universidade: “satisfação, emoção e um 

prazer visual”; 4. Universidade: “lá eu aprendi de verdade”. Com relação ao primeiro eixo, percebemos 

que o surdo não parecia ser parte integrante da escola, não se sentia capaz de aprender e ensinar devido 

a sua surdez e limitações linguísticas. O segundo eixo nos revela que a escola não traz memórias de 

aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo, acadêmico e social. Antes, uma lembrança de tempos 

hostis. No que concerne ao terceiro eixo, para além da realização de um sonho, a universidade foi para 

os surdos um processo de amadurecimento enquanto sujeito social, político e acadêmico. No quarto 

eixo, a universidade se apresenta totalmente contrária a tudo o que os surdos já haviam experimentado 

em seu processo formativo, o que os fortaleceram e os encorajaram a continuarem o percurso acadêmico. 

A universidade, diferentemente da escola, deu aos surdos, primeiramente, dignidade, ofereceu 

oportunidades de interação social e acadêmica, desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo, cultural e 

identitário. Portanto, o processo de escolarização dos nossos colaboradores foi marcado por experiências 

de silenciamento, exclusão, estagnação social e educacional, esvaziamento e humilhação.Porém, na 

universidade eles tiveram experiências de interação, oportunidades de desenvolvimento pessoal e 

profissional, acadêmico e social, de respeito às suas especificidades, de entendimento e libertação. 

 

Palavras-chave: Narrativas sinalizadas (auto)biográficas. Experiência. Professor surdo. Libras. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A pesquisa (auto)biográfica em Educação tem como um de seus princípios basilares o 

uso de narrativas na primeira pessoa como elemento fundamental para investigar e entender a 

complexidade da maneira como os indivíduos percebem sua condição humana em diferentes 

momentos e contextos da vida. O presente estudo é resultado de uma pesquisa, que tem como 

objetivo evidenciar as experiências vividas por professores surdos, que atuam no curso de 

licenciatura em Letras Libras, sobre suas experiências no processo formativo. Nossas 

preocupações iniciais se expressam nos seguintes questionamentos: Quais experiências 
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marcaram e/ou marcam as trajetórias de professores surdos que atuam na Licenciatura em Letra 

Libras de uma universidade pública no interior do Brasil? O que pode ser evidenciado nas 

narrativas (auto)biográficas como elementos relevantes para pensar o processo de ensino de 

Libras por professores surdos? Como suas narrativas de vida podem nos ajudar apensar a 

formação docente? Desejamos contribuir com a produção de conhecimento no campo da 

formação docente e da pesquisa (auto)biográfica em educação. 

Participaram da nossa pesquisa 05 (cinco) professores surdos do curso de licenciatura 

em Letras Libras de uma universidade pública, localizada na cidade de Caraúbas, município do 

Rio Grande do Norte. Buscamos aqui apresentar resultados obtidos a partir das análises dessas 

narrativas, que vêm nos permitindo obter entendimento de elementos importantes sobre a 

percepção dos professores acerca de seus percursos de escolarização, ingresso na universidade, 

de suas trajetórias de formação e atuações enquanto docentes. 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Trata-se de uma pesquisa que se fundamenta nos princípios da investigação qualitativa 

em educação (LÜDKE; ANDRÉ, 2015). Realizada por participantes do Grupo de Estudos e 

Pesquisas com Narrativas (Auto)Biográficas em Educação (GEPNAE), que incluiu além dos 

pesquisadores e a orientadora, cinco professores da licenciatura em Letras Libras de uma 

universidade pública do interior do Brasil. Na tabela 01 apresentamos os participantes: 

 

Tabela 01: Perfil dos participantes 

Nome Idade Idade que 

adquiriu a surdez 

Cidade/Estado 

Apolinário 31 2 anos Mossoró / RN 

Ferreira 35 1 ano Salgado de São Felix / 

PB 

Graça 40 1 ano Fortaleza/ CE 

Nina 44 2 anos Mossoró / RN 

Silva 26 4 anos Natal / RN 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a constituição do corpus desta pesquisa utilizamos como procedimento 

metodológico as entrevistas narrativas, que segundo Schütze (2010), é uma técnica específica 

de coleta de dados, uma entrevista com perguntas abertas e uma forma de encorajar os 



 

 

P
ág

in
a1

5
1

2
 

entrevistados, pois as perguntas abertas possibilitam ao entrevistado relatar seus pensamentos 

e opiniões.  

Foi realizado um encontro com cada um dos colaboradores da pesquisa, vale ressaltar 

que esses encontros foram feitos de maneira individual. Mas antes de marcar as entrevistas 

narrativas apresentamos-lhes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas 

modalidades, escrita e sinalizada, pois os sujeitos são surdos e tem como sua primeira língua a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e como segunda, o Português na modalidade escrita. 

Dessa maneira, os sujeitos cientes dos riscos e benefícios demos início a pesquisa e os encontros 

de acordo com a disponibilidade de cada colaborador.  

Então, seguindo as orientações de Jovchelovitch e Bauer (2002), que separam em cinco 

fases, que são: preparação, iniciação, narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. Os 

autores acrescentam ainda que as entrevistas narrativas se propõem a estimular e encorajar o 

entrevistado ou colaborador da pesquisa a falar sobre sua história ou sobre algum acontecimento 

importante de sua vida e/ou contexto social.  

Compreendemos a relevância e delicadeza na condução das entrevistas narrativas, bem 

como a responsabilidade e a ética na coleta e análise das narrativas, esses dois elementos são 

imprescindíveis para o resultado da pesquisa. Outros fatores relevantes que podemos destacar 

são: o bom acolhimento, prévios e devidos esclarecimentos, a escuta comprometida e a 

capacidade de interação com o colaborador, essas coisas somadas, possibilitará resultados 

satisfatórios.   

A partir das entrevistas narrativas realizadas com os professores surdos, foi sendo 

delineado o corpus para análise, no qual para esse trabalho separamos quatro eixos 1. Escola: 

“estava ali só por estar”; 2. Escola: involução sistematizada; 3. Universidade: “satisfação, 

emoção e um prazer visual”; 4. Universidade: “lá eu aprendi de verdade”. A seguir, 

apresentamos os resultados das primeiras análises. 

 

3 A EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO: RELATOS DE PROFESSORES SURDOS  

 

Para iniciar as discussões, fazemos os seguintes questionamentos: o que é a escola? Qual 

é a nossa lembrança da escola? Para que serve a escola? Qual o seu objetivo? Na perspectiva 

de Gouveia-Pereira (2008), esse lugar é uma das instituições extrafamiliares, cuja tarefa de 

socializar as crianças e os jovens foi atribuída pela sociedade, na expectativa de inserir esses 

indivíduos no mundo social. Entendemos também que a escola é um local de múltiplas 
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aprendizagens, de distintos saberes e de diversas maneiras de socialização. Além disso, é 

também um espaço de construção de normas e valores sociais. 

No entanto, há quem veja a escola como um espaço não só de socialização, de 

aprendizagem sistematizada ou normativa, mas também como um lugar cheio de vida, bonito, 

colorido, divertido, independente das condições da escola (GADOTTI, 2007). Pois, embora 

falte algo nas escolas de condição fragilizada, nela deve ter o essencial: pessoas. Dessa maneira, 

a escola precisa ser um lugar favorável para condutas e práticas democráticas, inclusivas e 

acessíveis, isto é, um lugar onde todos os sujeitos envolvidos tenham as mesmas oportunidades 

de aprender, de desenvolver e de expor suas ideias, singularidades.     

Porém, segundo Rosado (2010), ainda compreendemos que muitas práticas pedagógicas 

não valorizam, suficientemente, as possíveis contribuições da escuta dos alunos para o 

aprimoramento do processo educacional. Baseados nas narrativas dos nossos colaboradores, 

entenderemos as percepções deles sobre esse lugar. 

 

3. 1 Escola: “Estava ali só por estar” 

 

A escola é deveras importante na vida de qualquer indivíduo. Não é à toa que passamos 

em média doze anos da nossa vida nela. Podemos considerar duas dimensões no que concerne 

à educação escolar, são elas: cognitiva e socializadora. A cognitiva objetiva a construção e 

propagação de conhecimentos reunidos historicamente pela humanidade; já a dimensão 

socializadora possibilita aos indivíduos uma interação com o coletivo. 

No entanto, nem sempre essas duas dimensões são realidades na vida de todos que 

frequentam a escola, muitos são privados de desfrutá-las. Embora habitem o universo escolar 

regularmente, muitas vezes não se desenvolvem cognitiva e socialmente devido a sua língua, 

aqui especificamente estamos falando de surdos que compartilharam tais experiências. “Mas 

na escola de ensino regular, eu não aprendi nada, foi só sofrimento, segregação e 

silenciamento. Às vezes os professores me aprovavam mesmo eu sem saber de nada, outras 

vezes me reprovavam porque eu não sabia de nada” (excerto da entrevista com a colaboradora 

NINA). 

Em sua narrativa, Nina deixa evidente que não era contemplada pelas duas dimensões 

da escola. Mesmo quando era aprovada, tinha consciência de que não havia avançado 

cognitivamente, que era a piedade dos professores que a aprovava, “[…] os professores com 

dó de mim me davam nota, notas medianas, apenas para eu passar de ano. Eu tinha muitas 

limitações, e o que eu escrevia na escola eu não entendia […]” (excerto da entrevista com a 
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colaboradora GRAÇA). E com relação à socialização, esta não havia, ao contrário, nessa 

memória narrada por nossas colaboradoras, fica evidente o sofrimento, segregação e 

silenciamento em seus períodos de escolarização.  

Percebemos que a escola não despertava interesse nem em Nina nem em Graça, pois 

suas experiências não eram favoráveis para a permanência delas naquele ambiente. Ressaltamos 

que o período de escolarização básica de Nina e Graça ocorreu entre a década de 1970 e 1990. 

A escola se apresentava para as professoras surdas como um espaço em que elas não se sentiam 

livres para aprender, ensinar, opinar, desenvolver, amadurecer e fortalecer relações. Fica difícil 

de imaginar qual seria o objetivo e motivação de uma criança querer estar em um lugar 

fomentador de sua marginalização. 

A falta de entendimento do que acontecia na escola se dava principalmente pela ausência 

de uma comunicação adequada. Os professores davam suas aulas oralizando, o que inviabiliza 

o processo de ensino e aprendizagem de qualquer indivíduo surdo. Ainda assim, as narrativas 

sinalizadas nos revelam que eles tentavam socializar e participar de algum jeito das atividades, 

pedia ajuda aos colegas de classe, mas não obtinha o êxito desejado, pois percebia que estes 

faziam resumo do que era explicado e/ou exigido nas aulas e/ou atividades. Havia ainda a 

prática do ouvintismo1. 

A escola não representava lugar de socialização e aprendizagem, ao contrário, era vazia 

de significado. Com isso, percebemos que permanecer na escola era um esforço diário, e ter 

êxito era quase um ato heroico por parte do surdo. 

 

“Porém, até a 4ª série do Ensino Fundamental, eu não conseguia 

compreender o que o professor falava, porque naquela época não havia a 

presença de intérprete. Então, durante esse período eu silenciei minhas 

dificuldades”(excerto da entrevista com a colaboradora SILVA). 

 

O que percebemos com as narrativas de nossos colaboradores é um silenciamento 

permanente. Embora eles não tivessem compreensão do que acontecia, como acontecia e por 

que acontecia, eles entendiam que a escola não era um lugar aprendente (SCHALLER 2008). 

Dessa maneira, notamos que a dialética necessária para que haja a constituição dos 

lugares, a aprendizagem e o ensino, bem como a constituição dos indivíduos que a compõem, 

                                                             
1O ouvintismo deriva de uma proximidade particular que se dá entre ouvintes e surdos, na qual o ouvinte sempre 

está em posição de superioridade. Uma segunda ideia é a de que não se pode entender o ouvintismo sem que este 

seja entendido como uma configuração do poder ouvinte. Em sua forma oposicional ao surdo, o ouvinte estabelece 

uma relação de poder, de dominação em graus variados, onde predomina a hegemonia através do discurso e do 

saber. Academicamente esta palavra – ouvintismo – designa o estudo do surdo do ponto de vista da deficiência, 

da clinicalização e da necessidade de normalização (PERLIN 1998, p. 58). 
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não é de fato efetivo. O surdo parece estar na escola não como parte integrante daquele lugar, 

capaz de aprende e ensinar, de interagir e expor suas ideias e opiniões, mas como um indivíduo 

quantitativo que, embora esteja na escola, não faz parte dela enquanto lugar formativo e de 

socialização. 

 

3.2 Escola: involução sistematizada 

 

A escola, de maneira geral, é entendida como um lugar responsável pela formação 

inicial do sujeito a fim de situá-lo socialmente. Além disso, é na escola que há uma socialização 

de cultura e conhecimento diversificado, conforme discutimos anteriormente. 

Consequentemente, a escola deve desenvolver e pôr em prática métodos de participação 

democrática de todos que a compõem, fundamentando suas estratégias na dialogicidade e na 

historicidade do ser humano. 

Desse modo, a escola precisa ser um espaço onde o trabalho, o ensino, a aprendizagem 

e a convivência fluem de maneira que proporcione um ambiente formativo, de franca 

socialização, fomente as potencialidades e que suscite o pensamento crítico/reflexivo não só 

sobre os conteúdos ministrados como também nas ações e compreensões sobre si mesmo, o 

cotidiano e o outro.  

No entanto, nem sempre é esse o olhar ou é essa a lembrança que se tem da escola. Em 

suas narrativas, os colaboradores sinalizam uma escolarização sem sucesso e marcada por 

rupturas e sofrimentos por não conseguirem ser inseridos de fato no processo de ensino-

aprendizagem ofertado pelas escolas que frequentaram.   

 

“A escola tinha como método o oralismo, não havia língua de sinais, e isso 

era um enorme sofrimento, era uma insistência, de certa maneira incômoda, 

a professora reclamava muito e continuava insistindo para que eu oralizasse, 

mas sempre me corrigia porque eu não conseguia fazer ‘certo’, porque eu não 

conseguia fazer ‘igual’ aos ouvintes, ela sempre dizia que estava errado. Está 

errado! Está errado!” (excerto da entrevista com a colaboradora 

APOLINÁRIO). 

 

Compreendemos, a partir da narrativa de Apolinário, uma normalização do ensino, o 

trato com o sujeito como se este fosse igual aos demais, não respeitando suas especificidades 

físicas e culturais. Em outras palavras, podemos afirmar que todo processo de “normalização é 

homogeneizador, ou seja, visa trazer cada elemento desviante para o espaço igualitário da 
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norma” (SOUZA, 2002). A necessidade de Apolinário oralizar igual aos demais é um exemplo 

claro dessa normalização/homogeneização.  

No tocante à educação de surdos, a maior especificidade consiste na língua. O surdo não 

aprende a partir do português, ele aprende a partir da língua de sinais, pois esta é sua língua 

natural. É por meio dela que qualquer conceito pode ser ensinado ou aprendido pelo sujeito, 

podendo também ser refletido e ressignificado. Ressaltamos ainda que a língua natural é aquela 

que é adquirida em uso, ou seja, na interação, acontece espontaneamente, sem um esforço 

significativo para adquiri-la ou de um trabalho sistematizado. 

 

[…] “natural” [...] não se refere a certa espontaneidade biológica. Língua 

natural, aqui, deve ser entendida como língua que foi criada e é utilizada por 

uma comunidade específica de usuários, que se transmite de geração em 

geração, e que muda – tanto estrutural como funcionalmente – com o passar 

do tempo (SKLIAR, 2005, p. 26-27). 

 

Partindo do pressuposto apresentado por Skliar (2005), entendemos que o ensino através 

da oralização não é a maneira como o sujeito surdo aprenderá, desenvolverá ou entenderá os 

conteúdos abordados na escola. A escola tornar-se-á um lugar de involução sistematizada, 

criando um círculo vicioso: os professores pensam que ensinam; os alunos fingem que 

aprendem e os pais ficam tranquilos porque os filhos frequentam a escola. Esse ensino oriundo 

da corrente oralista era tão forte que até as escolas voltadas para o ensino de surdos utilizavam 

essas estratégias.  

 

“Comecei a frequentar a escola a partir dos 7 anos, eu estudava no INES, 

uma escola para surdos, e, embora fosse para surdos, havia professores 

ouvintes bem rígidos que nos ensinavam (obrigavam) a oralização e o 

português escrito e isso me causava bastante sofrimento” (excerto da 

entrevista com a colaboradora GRAÇA). 

 

Portanto, a narrativa de Graça corrobora com o insucesso do ensino através da língua 

não natural do surdo. Qualquer língua oral imposta para o surdo como sua primeira língua no 

processo de ensino é causadora de sofrimento e frustração, pois ele aprende pelo que vê, e não 

pelo que “ouve”. 

Reiteramos que não estamos culpando os professores ou os pais, pois até 2005, ano em 

que foi publicado o Decreto nº 5.626, de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 2002, mais 

conhecida como a Lei de Libras, não era obrigatório o ensino de Libras nos cursos de 

licenciatura e fonoaudiologia.  
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Algumas escolas públicas dispõem do Atendimento Educacional Especializado. 

Embora o AEE seja uma tentativa de equacionar algumas dessas dificuldades de um 

determinado grupo de alunos que possuem necessidades educacionais especiais durante sua 

vida escolar, ainda não é, no caso da educação de surdos, o suficiente para que esses avancem 

junto aos demais, pois há uma limitação linguística, metodológica e de conteúdo.   

 

“Lá, no AEE, eu aprendia português, vocabulário, não tinha Libras, o ensino 

era feito de maneira oral. Passei para 5ª série, continuei frequentando o AEE, 

porém nele só ensinavam português e matemática, ainda assim minha mãe 

percebeu que minha aprendizagem estava lenta” (excerto da entrevista com 

a colaboradora SILVA). 

  

Silva revela que, mesmo sendo atendida regulamente no AEE, sua aprendizagem estava 

lenta, que só era ensinado português e matemática. Apesar do auxílio do AEE, para alguns 

surdos, quando rememoram sua fase de escolarização, revelam quão silenciados e esquecidos 

foram. Como podemos perceber na narrativa de Ferreira:  

 

“Na hora me veio à memória todo sofrimento que passei na minha vida 

escolar, foi uma trajetória dolorosa, silenciada, sem entendimento, sem 

esclarecimentos e sem perspectivas”.  

 

Diante do exposto acima, percebemos que a escola não traz memórias de aprendizagem, 

de desenvolvimento cognitivo, acadêmico e social. Antes uma lembrança de tempos hostis. No 

entanto, esses tempos não foram suficientes para pará-los. Mesmo diante de tanta segregação e 

silenciamento, eles ultrapassaram a linha do não, e reescreveram suas histórias e suas relações 

com o processo de ensino-aprendizagem, é o que discutiremos no tópico a seguir.  

 

3.3 Universidade: “satisfação, emoção e um prazer visual” 

 

Ingressar no Ensino Superior é o sonho de muitas pessoas, com crenças, cores, 

naturalidades, sexo, gêneros e situação socioeconômica distintas, entre outras especificidades. 

No entanto, esse sonho pode ser adiado ou até mesmo interrompido por tantas adversidades, 

como problemas familiares, geográficos, financeiros e de escolarização de base. Alguns 

enfrentam esses problemas e acabam ingressando no Ensino Superior e percebem que ingressar 

foi só a primeira batalha vencida. A permanência e a conclusão do curso escolhido são uma 

guerra diária. Mas, ainda assim, muitos vencem e vão à busca do seu espaço no mercado de 

trabalho. 
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Quando estreitamos esse prisma de análise para o povo surdo, povo que entra em 

destaque nesta pesquisa, podemos perceber que as adversidades começaram antes mesmo de 

ingressarem na escola de ensino de base.  

Alguns desses estigmas são reverberados na escola, e quando não há o devido preparo 

por parte dos professores e gestores, o aluno surdo passa a frequentar a escola e não participar 

dela. Dessa maneira, vão passando os anos e as séries, mas não avançam no que concerne à 

aprendizagem, como vimos acima. Destarte, o sonho de ingressar no Ensino Superior fica 

praticamente inatingível. 

Apesar disso, alguns surdos ignoram os estigmas e perseveram no sonho de cursarem 

uma faculdade, graduarem-se e, enfim, tornarem-se profissionais qualificados, pois eles 

entendem que a limitação que os cercam é principalmente linguística. Quando lhes 

proporcionam a acessibilidade necessária eles são capazes de participarem efetivamente no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

“Fiquei muito emocionada por vários motivos, mas principalmente porque 

antes, na escola, eu só encontrava barreiras, dificuldades e motivos para 

desistir. Na faculdade, não! Embora eu também tivesse tido muitas 

dificuldades, eu era compreendida, todos, sem exceção, falavam a minha 

língua, os tutores, os professores, os monitores e os alunos, aquilo me 

motivava” (excerto da entrevista com a colaboradora APOLINÁRIO). 

 

Apolinário desconsidera suas dificuldades em detrimento da felicidade de ser 

compreendida. Enquanto na escola ela só encontrava motivos para desistir, na universidade ela 

se emocionava, pois conseguia aprofundar suas relações com o outro e com o conhecimento.  

 

“Em 2008, as aulas começaram, e foi um momento muito especial para mim, 

porque foi onde vi mais surdos juntos e todos fluentes, havia uma troca 

constante entre nós de experiências. Aquilo me dava uma satisfação, um 

prazer visual, era uma emoção diária que eu sentia. Era uma emoção diária 

porque eu via o esforço dos meus colegas no aprofundamento teórico e 

acadêmico, e foi um desafio diário para mim durante quatro anos” (excerto 

da entrevista com o colaborador FERREIRA). 

 

Percebemos nas falas de nossos colaboradores o prazer de estarem aprendendo, de 

estarem dividindo essa experiência com outros surdos, de estarem vivendo de fato a 

acessibilidade, o bilinguísmo. Esse era o prazer visual de Ferreira: ver de todas aquelas mãos o 

conhecimento fluindo com tanto entusiasmo e esperança. 

A universidade era, para eles, a realização de vários sonhos. Os surdos estavam 

vivenciando o Ensino Superior, estavam socializando, interagindo e dividindo experiências de 
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fato e de verdade uns com os outros, tinham autonomia linguística e acadêmica depois de tanto 

tempo dependentes de ajuda dos colegas, da piedade e/ou incompreensão do professor. 

Para além da realização de um sonho, a universidade foi para os surdos um processo de 

amadurecimento enquanto sujeito social, político e acadêmico. A partir dessas trocas, eles 

puderam tornar-se mais críticos e conscientes de si. A seguir, analisaremos essa consciência de 

ensino-aprendizagem que eles adquiriram e o quanto isso os fortaleceu e os empoderou. 

 

3.4 Universidade: “lá eu aprendi de verdade” 

 

É definido por lei, pela Constituição Federal de 1998, a garantia do direito de acesso a 

todos ao ensino obrigatório e gratuito, ou seja, todos têm direito ao acesso à escola pública. 

Além disso, concomitantemente, é delegada à União o dever de fixar as diretrizes e bases da 

educação nacional.  

Os princípios constitucionais viabilizaram a organização de um sistema de ensino 

nacional de educação com ferramentas de democratização da educação por meio da 

universalização da escola básica. Todavia, não se refere somente a universalizar a educação 

básica. Tem-se adotado também, pelo Estado brasileiro, uma política de ampliação e 

democratização do Ensino Superior (SAVIANI, 1998). 

Essa ampliação e democratização do Ensino Superior fomentou a criação e a expansão 

do curso de graduação em Letras Libras, nas modalidades presencial e a distância, formando 

assim tradutores intérpretes com o diploma de bacharel em Libras e o professor com o diploma 

de licenciado também em Libras. Esse curso foi um presente para a comunidade surda, pois ela 

se sentiu respeitada, contemplada e empoderada, porque a língua seria estudada e disseminada 

em seu uso e fortalecida por causa das pesquisas científicas desenvolvidas. 

A língua de sinais saiu dos guetos para a academia, e junto com ela os surdos também 

saíram do anonimato social e acadêmico e passaram a ser os protagonistas, cerne da discussão 

sobre eles mesmos. Antes dessa expansão e democratização de acesso ao Ensino Superior, os 

surdos, mesmo tendo enfrentado toda a defasagem do ensino de base, se quisessem cursar um 

Ensino Superior teriam outro complicador, o vestibular, que era todo em língua portuguesa na 

modalidade escrita, isto é, os surdos deveriam dispor de um conhecimento adquirido durante 

toda a vida escolar e escrever um texto em língua portuguesa, na norma culta. No entanto, esse 

método de acesso ao Ensino Superior era arbitrário. Como exigir de um candidato o que nunca 

lhe foi dado? Como exigir que o candidato escreva em uma língua que não lhe foi devidamente 

ensinada? Essas questões são respondidas quando Nina nos diz: “Esse vestibular foi muito fácil 
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pra mim, e depois dele minha vida mudou completamente, porque lá na faculdade eu aprendi 

de verdade”. 

Nina tentou durante dez anos os vestibulares tradicionais, mas foi reprovada em todos 

eles. Porém, ao tentar pela primeira vez o vestibular para cursar o Letras Libras foi aprovada. 

Destacamos ainda que o vestibular foi todo realizado em língua de sinais, o que viabilizou uma 

avaliação mais democrática não só de Nina, mas também de todos os que concorreram a uma 

vaga.  

“Todos nós surdos, demos graças a Deus a chegada desse curso, porque tudo acontecia 

em Libras. A partir dele, podemos conhecer o que era língua, linguística, e acima disso 

conhecer de fato nossa língua” (excerto da entrevista com a colaboradora GRAÇA).Quando 

Graça afirma que “todos nós, surdos demos graças a Deus a chegada desse curso, porque tudo 

acontecia em Libras”, percebemos o quanto a chegada do Letras Libras foi relevante na vida 

do povo surdo, o quanto eles eram carentes de entendimento e sedentos de uma oportunidade 

que, de fato, respeitassem sua condição biológica, a surdez, bem como sua condição linguística 

e cultural.  

 

“E, eu gostava muito da faculdade, porque eu nunca havia estudado com a 

presença de intérprete, além disso, os professores e tutores eram todos 

fluentes em língua de sinais, e, embora houvesse a presença do intérprete, 

quase não precisávamos dele porque todos eram fluentes, os professores, os 

tutores e os alunos, os monitores, todos. Pela primeira vez me senti bem num 

espaço de formação” (excerto da entrevista com a colaboradora 

APOLINÁRIO). 

 

As narrativas nos revelam que nossos colaboradores tinham muito desejo de aprender, 

no entanto, não haviam sido devidamente oportunizados. A universidade era um lugar onde eles 

gostavam de estar, era de fato um lugar aprendente (SCHALLER, 2008), pois se partirmos da 

premissa do respectivo autor, o grupo pensado como um lugar “não é mais dado a priori, como 

uma ‘matéria-prima’, ele é uma realização, uma produção, uma criação coletiva, um projeto 

comum, fundador de laço social e ‘recriador de um imaginário social’” (Schaller 2008, p. 70), 

ou seja, um lugar aprendente promove outros jeitos de aprender e ressignificar maneiras de 

ensinar já instituídas.  

Contudo, a universidade se apresentou totalmente contrária a tudo o que os surdos já 

haviam experimentado em seu processo formativo, o que os fortaleceu e os encorajou a 

continuarem o percurso acadêmico. Ademais, entre os nossos colaboradores, há dois mestres e 

um mestrando.  
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“É como se o mestrado tivesse aberto minha cabeça para outras discussões 

teóricas, e também, para o aprofundamento de outras discussões teóricas [...] 

Normalmente eu pergunto muito, numa tentativa de recuperar o tempo 

perdido antes. E em casa eu também estudo muito para acompanhar as 

discussões e eu me sinto bem por causa disso, sinto que aprendo de verdade 

e que meu esforço não é em vão” (excerto da entrevista com o colaborador 

FERREIRA). 

 

Ferreira relata sobre sua curiosidade e afirma perguntar muito para recuperar o tempo 

perdido. Ele sabe que seu esforço não tem sido em vão. Seu entusiasmo com o fato de estar 

aprendendo o estimula a estudar e querer mais, entendendo que o tempo que lhe foi ceifado 

pode ser reparado hoje, pois hoje ele sabe que a fonte do conhecimento nunca cessa. A 

universidade, diferentemente da escola, deu aos surdos, primeiramente, dignidade, ofereceu 

oportunidades de interação social e acadêmica, desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo, 

cultural e identitário.  

 

4 CONSIDERAÇÕES (SEMI) FINAIS 

 

Acreditamos que nossas considerações são (semi) finais por entendermos que essas 

narrativas ainda nos farão refletir muito sobre nossa perspectiva de ensino para surdo, o nosso 

olhar sobre o sujeito surdo, o quanto esses sujeitos foram silenciados e hoje, podem 

compartilhar conosco um pouco de suas histórias de formação. 

Dessa maneira, compreendemos a partir das análises das narrativas dos professores 

surdos um princípio de Franco Ferrarotti (2014) quando afirma que “um homem nunca é um 

indivíduo; seria melhor chamar-lhe um universal singular”, ou seja, as narrativas não são apenas 

uma descrição e/ou narração de acontecimentos, mas é sobre tudo uma ação social pelo qual o 

indivíduo retotaliza, de maneira sintética, sua trajetória de vida e sua relação como o meio que 

o circunda. 

O presente artigo, nos faz refletir antes de qualquer coisa sobre o nosso papel enquanto 

professor, enquanto educador, enquanto responsáveis por sonhos do outro, o aluno. O processo 

de escolarização dos nossos colaboradores, mesmo em períodos diferentes, foi marcado por 

experiências de silenciamento, exclusão, estagnação social e educacional, esvaziamento e 

humilhação.  

A escola não se apresentou aos nossos colaboradores como um lugar agradável, que 

proporciona aprendizagem e fomenta sonhos, mas antes como um lugar vazio de significado e 

de entendimento. Mas, isso não foi o suficiente para interromper os sonhos dos professores 
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surdos, pois eles ultrapassaram a linha da impossibilidade; incapacidade; do não saber e/ou 

poder entrar na universidade.  

Na universidade eles tiveram experiências de interação, oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional, acadêmico e social, de respeito às suas especificidades, 

de entendimento e libertação. Nesse lugar “aprenderam de verdade”, tiveram o prazer de estar 

junto com seus pares em comunhão e em conscientização.  

Buscamos com esse trabalho contribuir com possíveis caminhos para trazer olhares 

empáticos no que diz respeito a educação de surdos, desde o ensino base ao nível superior, 

percebemos baseado nas narrativas que falta acessibilidade linguística é o principal fator de 

segregação do surdo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/consti-tuicao.htm. 

Acesso em: 28 nov. 2019. 

BRASIL. Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 

de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 

10.098, de 19 de dezembro de 2000. Disponível em: 

em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em 

28 nov. 2019. 

BRASIL. Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm. Acesso em: 29 nov. 2019. 

FERRAROTTI, Franco. História e histórias de vida: o método biográfico nas Ciências 

Sociais. Tradução de Carlos Eduardo Galvão e Maria da Conceição Passeggi. Natal: 

EDUFRN, 2014. 

GADOTTI, Moacir. A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar. São Paulo: 

Publisher Brasil, 2007. 

GOUVEIA-PEREIRA, Maria. Percepções de justiça na adolescência: a escola e a 

legitimação das autoridades institucionais. Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 

JOVCHELOVITCH, Sandra; BAUER, Martin W. Entrevista narrativa. In: BAUER, Martin 

W.; GASKELL, George (editores). Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Pesquisa qualitativa 

com texto, imagem e som: um manual prático. 3 ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, p. 90-113. 2002. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 2015. 

PERLIN, Gládis. Identidades Surdas. In: SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as 

diferenças. Porto Alegre: Medição, 1998, p. 51 - 73. 
ROSADO, Cristine Tinoco da Cunha Lima. Educação escolar para crianças – o que dizem 

sujeitos deste direito? 2010. 197f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em 

Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010. 

SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas, 

SP: Autores Associados, 1998. (Coleção Educação Contemporânea). 

SCHALLER, Jean-Jacques. Lugares aprendentes e inteligência coletiva: rumo à constituição 

de um mundo comum. In: PASSEGGI, Maria da Conceição; SOUZA, Elizeu Clementino de 



 

 

P
ág

in
a1

5
2

3
 

(Org.). (Auto)biografia: formação, territórios e saberes. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 

2008. 

SHÜTZE, Fritz. Pesquisa biográfica e entrevista narrativa. In: WELLER, W. e PFAFF, N. 

Metodologias da pesquisa qualitativa em educação. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto Alegre: Mediação, 

2005. 

SOUZA, Regina Maria Educação de surdos e questões de norma. In: LODI, Ana Cláudia 

Balieiro Lodi. (Org.). Letramento e minorias. Porto Alegre: Editora Mediação, 2002. 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

5
2

4
 

MEMÓRIAS DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS: REFLEXÕES SOBRE AS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA DÉCADA DE 1970 

 

Ludmila Bernardo de Oliveira 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

Carlos Henrique Pereira da Silva 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

Francicleide Cesário de Oliveira 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho traz apontamentos referentes à contribuição da memória profissional como 

ferramenta para compreensão do processo de formação e práticas docentes. Dessa forma, tem como 

objetivo analisar o processo de formação e as práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras que 

atuaram da década de 1970, através dos relatos, narrativas, que constituem a memória destas. A 

metodologia adotada fundamenta-se na abordagem qualitativa, e realização de pesquisa de campo. A 

construção dos dados se deu por meio de aplicação de questionários com questões abertas sobre a 

atuação docente de duas professoras alfabetizadoras desde o ingresso na carreira, a sua formação e as 

práticas pedagógicas desenvolvidas por elas. Sobre as professoras, uma desenvolveu sua atuação 

docente e é residente na cidade de Pau dos Ferros e a outra na cidade de Luís Gomes. Através dos dados 

obtidos as professoras puderam expor suas lembranças e compreender o sentido e relevância do processo 

de desenvolvimento das práticas docentes alfabetizadoras do contexto de sua atuação. Assim, diante da 

riqueza e diversidade de informações contidas nas memórias de cada sujeito, as análises revelaram que 

não havia uma formação específica para ingressar na docência e que por isso, as práticas pedagógicas 

exercidas pelas professoras se baseavam em experiências do dia a dia, aprendendo a fazer fazendo, ou 

seja, a aprendizagens aconteciam durante o desenvolvimento da prática docente alfabetizadora.  

 

Palavras-chave: Memória. Identidade. Professoras alfabetizadoras. Docência. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A memória é um elemento crucial para a evolução da espécie humana, desempenhando 

um papel fundamental no aprendizado, bem como ajuda a dizer quem somos, integrando o 

presente ao passado, tanto na perspectiva de que idealizamos um passado adequado ao presente, 

quanto o contrário, isso possibilita reflexões sobre nossas ações, e construção da própria história 

de vida. Nesse sentido é relevante entender as atitudes a partir de experiências armazenadas na 

mente do indivíduo, facilitando a percepção do mundo, tendo em conta o contexto e as 

experiências individuais.  

As memórias são indissociáveis, fazem parte de cada um, sendo subjetivas, na qual pode 

advir das ideias assumidas coletivamente e pelas experiências de formação pessoal, 

profissional, bem como pelo ensino e aprendizagem que são partilhados. A partir dos relatos 
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das memórias da prática pedagógica é possível perceber o percurso e a dinâmica dos processos 

que permeiam a formação docente, na qual incluem desde planejar e sistematizar os meios para 

atingir um ensino de qualidade e uma aprendizagem significativa, oferecendo possibilidades 

para o professor e os educandos que se fazem presentes nesse processo. 

Além disso, a memória está ligada ao processo identitário nas quais os elementos 

interpessoais e intrapessoais são relevantes para a construção e reconstrução do ser humano, 

esses aspectos influenciam o indivíduo na atuação profissional e consequentemente a prática 

pedagógica. Dessa forma o sujeito precisa de ferramentas que ajudem na compreensão de si 

mesmo e do coletivo para que possa enfrentar as potencialidades e limitações que permeiam os 

caminhos da docência. 

Percorrer caminhos para a aquisição de conhecimentos é um processo evolutivo que se 

faz presente na profissão sendo necessário revisitar as lembranças para resgatar informações 

importantes. Considerando a importância da memória para a construção da identidade, seja ela 

individual ou coletiva, surge à necessidade de reconstruir os fatos históricos a partir de 

ressignificações individuais, sendo que a memória é essencial na percepção de si e dos outros. 

Nesse sentido, estudar esses elementos que constituem a memória, favorece a capacidade de o 

ser humano reconhecer fatos do passado e ainda conservar as informações pertinentes à 

rememoração e preservação.  

Tendo em vista a necessidade de se valorizar as lembranças e preservar a história, bem 

como as recordações e as representações do passado, é de suma importância que se tenha 

estratégias que ajudem o indivíduo a guardar acontecimentos. Nesse sentido o presente trabalho 

tem como objetivo analisar o processo de formação e as práticas pedagógicas de professoras 

alfabetizadoras que atuaram da década de 1970, através dos relatos, narrativas, que constituem 

a memória destas. 

A justificativa para produção deste trabalho parte, das discussões acerca do processo de 

formação do docente, de professores alfabetizadores ao longo da história da educação brasileira, 

despertando o interesse sobre a memória narrativa como estratégia para compreensão da 

identidade pedagógica. A pesquisa demostra grande relevância social, considerando que as 

profissionais da educação colaboradoras da pesquisa, exerceram a docência na década de 1970, 

em cidades do Alto Oeste Potiguar em tempo diferente do contemporâneo, e assim, podemos 

analisar quais mudanças ocorreram no processo de alfabetização em nosso território.  

Para atingirmos o propósito deste artigo, os procedimentos metodológicos basearam-se 

na abordagem qualitativa, com o desenvolvimento de pesquisa de campo, através da aplicação 

de questionários a professoras alfabetizadoras das cidades de Pau dos Ferros e Luís Gomes. 
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Além disso, buscamos uma fundamentação teórica acerca dos estudos sobre a importância da 

memória na prática pedagógica e identidade docente. 

Considerando o objetivo deste trabalho, não haveria como realizar a investigação sem 

direcionar os olhares para professoras alfabetizadoras da década de 1970, pois as suas 

contribuições acerca da formação docente são relevantes para se compreender a educação nos 

dias atuais. Para fundamentar as ideias apresentadas foi realizado um estudo baseado nas 

produções de (BOSI, 1996), (HALBWACHS, 2006), (SILVA, 2009), (PRXEDES, 2003), 

(WOODWARD, 2009) (TARFIF, 2011) dentre outros autores. 

O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: a primeira seção tratou sobre o 

conceito de memória e identidade. A segunda seção abordou o uso da memória das professoras 

da década de 1970 como caminho para compreensão da identidade pedagógica. 

 

2 MEMÓRIA E IDENTIDADE: UMA BREVE REFLEXÃO 

 

Debruçar no labirinto da memória é percorrer um caminho para o conhecimento de fatos 

que pertencem a um tempo do qual não fizemos parte, é tomar como aprendizado acontecimento 

de outrora, acontecidos de “ontem”, que são contados e reforçados para a melhor compreensão 

da sociedade contemporânea.  

Assim, o passado conserva-se e atua no presente, guardando esquemas e 

comportamentos de forma automática e independente. A memória automática trata-se da 

memória-hábito, dos mecanismos motores; as lembranças, isoladas, singulares, ressurreições 

do passado estão dentro das memórias independentes (BOSI, 1996). 

As memórias independentes, singulares, convertem-se em imagem-lembrança “[...] traz 

à tona da consciência um momento único, singular, não repetido, irreversível, da vida. Daí, 

também, o caráter não mecânico, mas evocativo, do seu aparecimento por via da memória [...]” 

(BOSI, 1996, p. 49). Desse modo, entendemos que as memórias enquanto hábito e como 

imagens-lembranças, trazem informações, ensinamentos para o entender das relações sociais 

na sociedade dita moderna.  

Compreender as lembranças dos sujeitos como caminho para conhecimento da nossa 

história é entender que lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e 

ideias de hoje as experiências do passado (HALBWACHS, 2006). Deixando claro que “Para 

confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos no sentido literal da 

palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma material e sensível” (HALBWACHS, 

2006, p. 21).  
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Assim, as recordações dos sujeitos são testemunhos vivos dos fatos que não pertencem 

ao nosso tempo, eventos que inúmeras vezes nos ajudam a reconstituir a história que nos cerca. 

Tomamos como ponto de apoio para reconstrução do passado as memórias dos mais velhos, 

aproveitando-nos das reminiscências destes. 

Nesse sentido, Halbwachs (2006) afirma que: 

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que 

estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha 

deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de 

contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha 

a ser reconstruída sobre uma base comum (HALBWACHS, 2006, p. 39).  

 

Bosi (1996) argumenta sobre a necessidade de um testemunho reforçar o outro, ou seja, 

uma lembrança confirmando a outra. Portanto, “A memória do indivíduo depende do seu 

relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; 

enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse indivíduo” (BOSI, 

1996, p. 45). Assim, a memória individual torna-se coletiva, pois ao nos apropriarmos das 

lembranças dos outros, estas se tornam nossas, convertem-se em lembranças do grupo. 

 

Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base 

um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto 

integrantes do grupo. Desta massa de lembranças comuns, umas apoiadas nas 

outras, não são as mesmas que aparecerão com maior intensidade a cada um 

deles. De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de 

vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar 

que ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho 

com outros ambientes. Não é de surpreender que nem todos tirem o mesmo 

partido do instrumento comum. Quando tentamos explicar essa diversidade, 

sempre voltamos a uma combinação de influências que são toda natureza 

social (HALBWACHS, 2006, p. 69). 

 

Dessa forma, por mais incomum que pareça às lembranças mais difíceis de evocar são 

as que dizem respeito somente a nós, constituem nosso bem mais exclusivo, em contrapartida 

as lembranças que pertencem ao coletivo, ao grupo, estas nos são bem mais rememoradas.  

As memórias dos atores sociais dos diversos grupos constituem os caminhos para 

compreendermos melhor suas identidades. Em todos os sentidos que a identidade possa 

assumir, como de classe, gênero, raça, profissional e territorial. Identidade entendida aqui 

segundo Woodward (2009) como as reivindicações sobre quem pertence e não pertence a um 

determinado grupo indenitário, vinculada às condições sociais e matérias e ligadas por uma 

marcação simbólica.  
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Nesse tocando, Praxedes (2003, s/p) argumenta o seguinte: “as diferentes construções 

identitárias nascem em contextos sociais específicos e devem ser pensadas em uma perspectiva 

relacional, ou seja, como resultantes das relações sociais que ocorrem no cotidiano dos atores 

sociais”.  

Assim, entendemos que identidade nasce de acordo com o contexto social no qual 

estamos inseridos e com as trocas de relações na coletividade. Portando, as marcações 

simbólicas constituídas em meio a contextos sociais específicos, são os caminhos pelo qual 

damos sentidos as práticas grupais. 

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por 

meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como 

sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive 

sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e 

aquilo no qual podemos nos tornar (WOODWARD, 2009, p. 17).  

 

Woodward (2009) argumenta sobre o conjunto de construções dos sistemas simbólicos 

que produzem significados, e por meio das representações produzidas pelos diversos 

significados que damos sentido àquilo que somos, ou seja, edificamos a nossa identidade em 

quanto sujeitos sociais. Segundo Silva (2009) a construção da identidade parte de dois 

movimentos, de um lado os processos que tendem a fixar e estabilizar a identidade, e do outro, 

os processos que tendem a subvertê-la e desestabiliza-la.   

 

Em uma primeira aproximação, parece ser fácil definir “identidade”. A 

identidade é simplesmente aquilo que se é “sou brasileiro”, “sou negro”, “sou 

heterossexual”, “sou jovem”, “sou homem”. A identidade assim concebida 

parece ser uma positividade (“aquilo que sou”), uma característica 

independente, um “fato” autônomo. Nessa perspectiva, a identidade só tem 

como referência a si própria: ela é autocontida e auto-suficiente (SILVA, 2009 

p. 74, grifos do autor).  

 

Nesse tocante, corroboramos com Huberman (2007) quando argumenta sobre o as 

sequências de ingresso dos novos profissionais na “carreira” de professor, considerando as 

seguintes fases: a entrada na carreira, a fase de estabilização, a fase de diversificação, fases dos 

questionamentos, a fase da serenidade e distanciamento afetivo, a fase do conservantismo e 

lamentações e o desinvestimento na carreira. Assim, a vida profissional apresenta ciclos, e não 

necessariamente seguimos a ordem pré-estabelecida pelo autor, pois cada sujeito constrói a sua 

identidade de forma individual em meio ao contexto social no qual está inserida. 
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3 DO INGRESSO NA DOCÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS: REVELAÇÕES DAS MEMÓRIAS DE PROFESSORAS 

ALFABETIZADORAS 

 

Nesse tópico, tratamos sobre as memórias das professoras alfabetizadoras, recontando 

os caminhos que elas trilharam para a construção da sua prática docente, e quais as 

contribuições das professoras para a compreensão da identidade profissional da década de 1970. 

Portanto, é imprescindível relatar sobre as perguntas abarcadas pela aplicação do questionário, 

bem como as respostas disponibilizadas pelas duas professoras alfabetizadoras da década 1970. 

Para saber sobre cada uma das professoras, apresentamos dois quadros com o perfil profissional 

delas. 

 

Quadro 1: Perfil profissional 01 

Nome: AMFS (professora 1) Idade: 60 anos 

Profissão: Pedagoga Função: Professora aposentada 

Escolas onde lecionou ou leciona: 

Escola Estadual 4 de setembro, Escola 

Estadual Dr. José Fernandes de Melo, 

Grupo escolar Joaquim Correia e 

Escola Estadual João Escolástico. 

Tempo de atuação com alfabetização de crianças: 

14 anos 

Ano de ingresso na docência: 1975 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Quadro 2: Perfil profissional 02 

Nome: MCF (professora 2) Idade: - 

Profissão: Pedagoga Função: Professora aposentada 

Escola onde lecionou ou leciona: 

Escola Estadual Coronel Fernandes 
Tempo de atuação com alfabetização de 

crianças: 28 anos 

Ano de ingresso na docência: 1970 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

De acordo com os quadros 1 e 2 apresentados, no que se refere à experiência das 

respondentes, percebemos que ambas são professoras aposentadas, o que significa dizer que 

dedicaram sua carreira a educação, dando contribuição das duas professoras para o processo de 

ensino e aprendizagem, durante cerca de três décadas. E têm uma vasta experiência como 

professoras alfabetizadoras. 
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Para continuidade da nossa pesquisa, foi proferida a seguinte indagação para as duas 

professoras: Como foi o seu ingresso na profissão docente? A professora 01 disse que foi 

“através de concurso público”; já a professora 02 afirmou que o ingresso foi “por meio de 

contrato, nomeação do chefe político da época”, acrescentando que iniciou ensinando como 

professora do MOBRAL, posteriormente alfabetização de adultos. No ano de 1972 ensinou na 

alfabetização de crianças na zona rural na Vila São Bernardo; posteriormente área urbana de 

Luís Gomes na Escola Estadual Coronel Fernandes. 

Analisando as respostas iniciais das duas professoras constatamos que repostas 

diferentes sobre a forma de ingresso na profissão docente, principalmente nos argumentos para 

professora 01, quando aponta que sua admissão foi através de concurso público, algo incomum 

no cenário brasileiro dado o contexto e histórico e político da década de 1970. Indo de oposição 

à resposta da professora 02 ao declarar que seu ingresso na docência foi por nomeação política.  

Concordamos com Rios (2013), quando este afirma que se por um lado a memória é 

coletiva, por outro, somente o indivíduo é capaz de lembrar, nesse sentido é um tipo de relação 

que se estabelece entre o presente e o passado. Ou seja, apesar das duas profissionais terem 

exercidos seus cargos na mesma época, as formas como as duas guardam suas reminiscências 

demostra que o indivíduo é único na sua construção do lembrar e estabelecer uma relação do 

passado com o presente. 

No que tange ao grau de escolaridade e a formação específica exigida para ingressar na 

profissão docente, a professora 01 pontuou que: “possuía o magistério na época”, pois era 

necessário para poder lecionar. Já a professora 02 afirmou que: quando começou tinha apenas 

o primário, após um ano de ensino fez a antiga 5ª série e depois o magistério. Ainda concluiu 

falando que: “não havia a necessidade de formação em Pedagogia ou no Magistério, apenas a 

5ª série”. Desse modo, observamos novamente uma disparidade entre as respostas de ambas 

sobre a formação necessária para exerce o cargo de docente. 

Com base na resposta da professora 02, corroboramos com a fala de Fontes (2014, p. 

02), quando assegura que nesse contexto histórico da educação brasileira, “[...] não havia 

nenhuma preocupação com a formação e com a qualificação dos professores, pois para ser 

professor bastava saber ler, escrever e contar, já que não havia exigências sociais ou legais”. 

Deste modo, compreendemos que a formação dos docentes no Brasil era marcada pela falta de 

um preparo formal para lecionar. A autora acrescenta que quando se tratava da formação dos 

professores alfabetizadores a situação era mais absurda, dada a visão sobre a ideia que seria 

alfabetizar crianças.  
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No que diz respeito à alfabetização, a situação da (não) formação/qualificação 

docente estendeu-se por mais tempo, porque a concepção teórica presente na 

escola e na sociedade era a de que alfabetizar crianças constituía-se em uma 

atividade pedagógica que qualquer pessoa alfabetizada saberia realizar, ou 

seja, bastava ensinar o alfabeto, cuidar das crianças [...] (FONTES, 2014 p. 

03). 

 

Desse modo, compreendemos que o processo de formação do docente alfabetizador no 

Brasil era algo praticamente inexistente, como deixou claro a fala da professora 02. Portando, 

as lembranças dessas professoras nos ajudam a entender melhor a própria história da sociedade 

brasileira e enveredar pelas memórias docentes, é dar asas à imaginação das professoras 

(MACÊDO, 2015).  

Quando indagado as professoras sobre como ocorreu o processo de aprender a ser 

professora alfabetizadora, a respondente 01 aponta que: “a partir da experiência do dia-a-dia, 

bem como os alunos e os pais foram importantes no processo de aprendizagem”, “somos eternos 

aprendizes”, “não sabemos de tudo”, “aprendi muito com as crianças de três anos”.  

A respondente 02 afirmou que: “no dia a dia da sala de aula o processo de aprender a 

ser professora se concretizava”. Além disso, acrescentou que: “não havia treinamento e 

capacitação, os professores faziam o planejamento anual, um semestral, um bimestral e um 

semanal e apresentado à diretora da escola”.  

Notamos convergência nas respostas apresentadas pelas professoras no que diz respeito 

ao processo de aprendizagem do ser professora. Como não havia uma exigência legal de uma 

qualificação e formação ampla para o ingresso na profissão, a aprendizagem da docência 

acontecia no dia a dia através das experiências vivenciadas com a prática docente.   Nesse 

sentindo, Tardif (2011, p. 38-39) argumenta o seguinte: 

 

Os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua 

profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência 

e são por ela validados. Eles incorporam a experiência individual e coletiva 

sob forma de habitus e habilidades, de saber-fazer e de saber-ser (TARDIF, 

2011, p. 38-39 grifos do autor). 

 

Com isso, Tardif (2011) não está dizendo que a única fonte de saber-fazer está na 

experiência, no desenvolvimento do exercício da profissão, mas ele aponta como uma das 

fontes de saberes, e esta era a principal fonte de saber-fazer, aprender a ser professora no 

contexto histórico em análise, tendo em vista que não era necessária uma formação específica 

ampla para ser nomeada como professora. 
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Com relação aos métodos, materiais e metodologias que eram utilizados em sala de aula 

a professora 01 respondeu que:   

 

Quando percebia que os alunos estavam sendo travessos eu sempre construía 

uma relação de confiança, colocava os mais danados nas cadeiras da frente 

para observar melhor, procurava ser simpática, pois professor antipático não 

dá certo, eu colocava alguns alunos para me ajudar na hora da aula. Eu gostava 

de corrigir as atividades para colocar frases de incentivo, não colocava frases 

negativas.Os materiais utilizados eram livros, cartilhas de alfabetização, 

jogos, dinâmicas, leitura de histórias em quadrinhos, sabatina portuguesa, 

criação de textos, ditados, textos ortográficos, (PROFESSORA 01, 2019). 

 

A professora 02 afirmou que: “ensinava a soletração, as operações matemáticas, leitura 

de textos baseados nos livros de literatura, produção de cartaz, passeio de campos, provas 

escritas e utilizava o quadro negro, mapas, não tinha livro didático”. Observamos novamente 

contrastes entre as formas como as duas profissionais expuseram com relações aos 

procedimentos metodológicos para alfabetização e sobre os materiais didáticos disponíveis na 

época.  

Sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das práticas pedagógicas 

enquanto alfabetizadora a professora 01 relata que: “não encontrou dificuldades, pois tinha uma 

boa relação com os alunos e os pais, procurava não ter desentendimentos na sala de aula”, e 

acrescentou sobre a atual relação em sala de aula: “hoje em dia que o respeito está se perdendo”. 

A professora 02 aponta que: “a falta de material didático e de estrutura nas escolas são as 

maiores dificuldades”.  

Ao analisarmos as repostas proferidas pelas duas professoras constatamos que ambas 

apesar de terem exercido a profissão docente na mesma década, lecionaram em cidades 

diferentes, demostrando que as estratégias pedagógicas e investimentos iam de acordo com a 

realidade de cada município.  

Dada à realidade nacional da época e o nível de investimento existente na educação 

brasileira, a professora 01, demostra ter vivido sua prática pedagógica em meio a uma realidade 

diferente da professora 02, buscando novidades para o desenvolvimento de sua prática 

pedagógica. Assim, observamos que os argumentos apresentados pelas professoras se 

complementam.  

No que concerne como as respondentes avaliavam as suas práticas enquanto 

alfabetizadoras, a professora 01 em seus apontamentos afirma que:“Eu não vou me avaliar, 

quem tem que me avaliar é meus alunos, gestores e diretores das escolas que passei, eles sabem 
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se fui uma professora boa ou não. Eu sempre fiz o melhor e o possível”. A professora 02 

respondeu: 

 

Avalio-me como boa, pois não vejo uma melhoria na qualidade do ensino hoje 

os alunos têm deficiência de leitura, das operações matemáticas, mesmo com 

todos os recursos que tem hoje em dia. Na minha época não tinha nenhum 

material, não tinha caderno, os pais faziam cadernos de folhas pautadas para 

os filhos e mesmo assim, elas aprendiam e respeitavam os professores 

(PROFESSORA 02, 2019). 

 

Sabendo da importância da avaliação na docência é preciso que os profissionais possam 

usufruir dos pontos positivos e melhorar o que não está sendo executado corretamente, nesse 

sentido: 

 

É por meio da avaliação das práticas docentes que se torna possível 

diagnosticarem os pontos fortes e aquilo que nelas precisa ser melhorado, 

conduzindo, por isso, à aquisição e à consolidação de novas competências 

profissionais pelo professor (FERREIRA; OLIVEIRA 2015, p. 811). 

 

Ferreira e Oliveira (2015) deixam claro a importância da autoavaliação para o 

diagnostico dos pontos fortes e o que precisa ser melhorado enquanto profissional da educação. 

Desse modo, ao analisarem as suas práticas como professoras alfabetizadoras as duas 

profissionais puderam refletir acerca do que foi forte em sua prática e do que era preciso 

melhorar, contribuindo consideravelmente para os futuros professores alfabetizadores 

melhorarem suas práticas pedagógicas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das respostas obtidas através desse estudo, no qual, duas professoras 

alfabetizadoras da década de 1970 puderam expor suas lembranças e recordações, 

possibilitando assim, que suas informações sejam analisadas e utilizadas por profissionais de 

hoje, que atuam com o processo educativo, bem como para os indivíduos que tem interesse 

sobre essa temática.  

A construção deste trabalho permitiu que ao revisitar as memórias, o indivíduo tem a 

possibilidade de avaliar e reconstruir suas lembranças, sendo possível entender melhor a sua 

própria história de vida. Vale salientar que diante da riqueza e diversidade de informações 

contidas nas memórias de cada indivíduo a identidade é construída e fortalecida nas 

experiências e vivências do cotidiano através da profissão e vida pessoal.  
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Nesse sentido percebemos que as partícipes desta pesquisa tiveram ideias convergentes 

e divergentes sobre sua história enquanto professoras alfabetizadoras, desde o ingresso na 

profissão ao desenvolvimento do fazer pedagógico, sendo o indivíduo capaz de lembrar de 

acordo com as particularidades vividas nas fases da vida, nesse sentido existem relações que se 

estabelecem entre o presente e o passado quando a memória é estimulada. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho traz uma discussão sobre memória e identidade a partir de uma experiência com a 

Comunidade Quilombola do Arrojado, localizada na cidade de Portalegre, uma cidade brasileira situada 

no estado do Rio Grande do Norte. Objetivamos neste trabalho realizar um estudo como forma de 

valorização da memória e da identidade sobre as práticas da comunidade por meio das memórias de 

pessoas idosas do quilombo, considerando suas experiências de vida e a constituição de sua identidade 

social ao retomar o passado a partir de suas memórias. O percurso metodológico aponta para uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, com pesquisa de campo e bibliográfica que se fundamenta nas 

discussões de memória, identidade e quilombo. O corpus do trabalho é constituído por uma entrevista 

realizada com os idosos da comunidade, com suas devidas autorizações. Como resultados identificamos 

a importância do resgate da cultura e tradição na memória e suas contribuições em suas identidades 

sociais constituídas a partir do reconto de experiências vividas pelos sujeitos através das narrativas de 

vida. Conclui-se que é importante constituir-se um aspecto relevante aos sujeitos retomar épocas vividas, 

cenas guardadas em suas memórias sociais vivenciadas pelos remanescentes quilombolas a partir do 

contexto vivido na comunidade. 

 

Palavras-chave: Memória. Quilombo. Identidades. Culturas.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo como forma de valorização da 

memória e da identidade sobre as práticas da comunidade por meio das memórias de pessoas 

idosas do quilombo, considerando suas experiências de vida e a constituição de sua identidade 

social ao retomar o passado a partir de suas lembranças a importância da memória na fala dos 

remanescentes Quilombolas de Portalegre/RN no sentido de recontar histórias vivenciadas na 

comunidade com base nas experiências e história de vida dos sujeitos.  

A comunidade Quilombola do Arrojado é localizada na cidade de Portalegre/RN, 

comunidade com 42 famílias de baixa renda que vivem da agricultura cultivando milho, feijão, 

etc. A comunidade tem como marca e símbolo de resistência e cultura muito forte em sua 

origem que é a dança de São Gonçalo. A dança de São Gonçalo é uma dança de latino 
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americana, marcando homenagem e devoção a São Gonçalo que na sua imagem carrega uma 

viola. A comunidade é marcada por diversos aspectos crenças, religiosidade, costumes e 

práticas adotadas em comum pelos moradores da comunidade.  

É importante ressaltar que a dança de São Gonçalo na comunidade é repassada de pais 

para filhos, assim tornando-se um marco na identidade social dos indivíduos, suas 

características e traços que caracterizam os sujeitos.  

A memória possui uma importância significativa no processo social e de vida dos 

indivíduos. É a partir da memória que armazenamos dados/informações, ou seja, uma espécie 

de dispositivo que nos permite guardar experiências passadas que foram vivenciadas em 

determinado período da vida e recontar essa história para outros sujeitos. A partir das narrativas 

de vida pretendemos identificar os principais aspectos de importância na memória dos sujeitos 

da pesquisa, os processos do “dizer” e perceber a importância dessas lembranças através da 

memória na construção e identidade dos sujeitos vividos em sociedade.  

 

2 METODOLOGIA 

 

Diante dos objetos propostos da valorização da memória fundamentando a percepção 

sobre histórias de vida na comunidade Quilombola com base na história de vida, utilizamos a 

abordagem qualitativa que segundo Oliveira (2007) apresenta que é “um processo de reflexão 

e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada 

do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação” (OLIVEIRA 

2007, p. 37).  

A pesquisa de caráter bibliográfico com embasamento nos teóricos:que abordam as 

temáticas discutidas no trabalho como memória, narrativas de vida, identidade. Para Oliveira 

(2007, p. 69) a pesquisa bibliográfica tem por objetivo “levar o pesquisador (a) a entrar em 

contato direto com obras, artigos ou documentos que tratem do tema de estudo”.  

O aporte teórico utilizado se baseia nos estudos de Hall (2006), Brandão (2008) 

Halbwachs (1968), e outros autores que abordam a temática em discussão e Oliveira (2006) que 

fundamenta a pesquisa.  

O método de pesquisa e coleta de dados foi com o instrumento de pesquisa de Entrevista 

Semiestruturada com questões que resgatam as histórias de vida dos sujeitos da pesquisa e em 

seguida a transcrição das entrevistas para análise, mediante devida autorização dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa.   
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Os sujeitos da pesquisa são pessoas idosas da comunidade, tendo em vista uma vivencia 

maior de vida na comunidade, contribuindo com diversas histórias de vida de épocas passadas 

e até mesmo de hoje.  

As experiências de vida trazem um resgate maior de memórias que permite conhecer o 

papel da memória na construção das identidades dos sujeitos. A pesquisa desenvolvida será 

com base nas narrativas de vidas de duas pessoas idosas da comunidade, a pesquisa 

desenvolvida com um grupo etário especifico para melhor delimitar as questões da pesquisa.  

 

3 REFERENCIAL TEORICO 

 

As memórias quando armazenadas no cérebro de um individuo, são capazes de assumir 

um papel fundamental: o de recontar histórias passadas. Para isso é importante entender a 

conceituação de memória que segundo Brandão (2008, p.19) afirma que: 

 

O termo memória- no singular e no plural- refere-se segundo as definições 

acima, à faculdade de lembrar e conversar o passado e, também, aos relatos 

que descrevem esse passado (re) vivido, pressupondo, assim, um narrador. 

Surgem como sinônimo os termos: recordação, lembrança e, segundo alguns 

autores, reminiscência, revisão de vida, autobiografia, narrativa e história oral.  

 

O processo de recontar histórias é significativo e de caráter histórico, respaldando-se na 

construção das identidades que podem ser percebidas pelas informações e experiências em 

determinadas épocas e experiência da vida.  

A partir dessas experiências percebemos sua identidade social, ficam os reflexos que 

são moldados como características expressas ou transformadas pela sociedade no decorrer da 

vida do sujeito, o processo de recontar histórias vividas que para Brandão (2008, p. 29) significa 

que “Ao recordar, buscamos os sentidos na e da trajetória individual, sem esquecer que ela está 

entrelaçada com as trajetórias grupais, procurando ver os elos da corrente que as une”. 

Ao narrar a própria vida, os indivíduos conseguem expressar todas as marcas, emoções 

e experiências sejam elas boas ou ruins capazes de reproduzir aspectos da memória do individuo 

seja coletivo (meio social) ou de forma individual, uma espécie de construção de suas ideias.  

As memórias se tornam individuais no momento em que o sujeito adquire uma 

lembrança de forma individual em determinado período, memórias coletivas referindo-se a 

grupos, espaços coletivos em que foram geradas as lembranças e as memórias históricas que 

são voltadas para o tempo vivido no passado que são expressas através de um processo de 

recordação na mente do sujeito e em suas lembranças. Um importante tópico discussão 
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ressaltado por Halbwachs (1968, p. 26) “Mas nossas lembranças permanecem coletivas, e elas 

nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nos 

estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos”.   

De um ponto de vista central, podemos perceber o quanto a memória e a identidade 

encontram entrelaçadas na construção do sujeito, nos levando a refletir o quanto essas 

identidades encontram-se ocultas em alguns sujeitos. Para isso Hall (2006, p. 8) afirma que “as 

identidades modernas estão sendo ‘descentradas’, isso é, deslocadas ou fragmentadas. Seu 

propósito é de explorar esta afirmação, ver o que ela implica qualificá-la e discutir quais podem 

ser suas prováveis consequências”.   

A respeito dessas memórias é importante sintetizar o favorecimento do sentindo que na 

visão de Brandão (2008, p. 30) “Essa busca de sentido pode ser vista também no (re) 

conhecimento da trajetória em processo que articula passado, presente e futuro, como num 

movimento pulsátil de contração- para dentro, busca refletida, e descompressão, e para fora, 

ação refletida”. 

 

4 RESULTADOS 

 

De acordo com a pesquisa realizada na comunidade Quilombola do Arrojado 

procurando identificar a valorização da memória na fala dos remanescentes quilombolas 

norteamos as nossas questões de pesquisa com diversos aspectos e perguntas distintas 

envolvendo todo o contexto social que os sujeitos da pesquisa estão inseridos. A pesquisa 

contou com a participação de dois sujeitos: Maria que possui 83 anos e Tereza 92, ambas reside 

há muitos anos na comunidade e tem construído muitas experiências de vida no coletivo e 

individual que hoje estão em sua memória que lhe permite um reflexo de sua identidade social 

ao retomar sobre histórias passadas e que tiveram importância na vida.  

É importante retomar o contexto em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos para 

melhor entender como se dá o processo de construção das memórias. A comunidade do 

Arrojado é localizada em Portalegre/RN. O acesso para esse local em períodos de inverno se 

torna muito difícil, devido possuir as chamadas “ladeiras” como são denominados pelos 

remanescentes Quilombolas. Abaixo segue uma figura da comunidade: 
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Figura 01: Comunidade Quilombola do Arrojado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autoria Própria  

 

A entrevista realizada com as duas pessoas idosas da comunidade Arrojado teve em seu 

corpus cinco perguntas de discussões para os sujeitos da pesquisa. Para inicio é importante 

questionar sobre a história, origem da comunidade que os sujeitos encontram inseridos pata 

uma melhor compreensão sobre o contexto, realidade e aspectos sociais da comunidade.  

A primeira questão do roteiro teve como fundamentação identificar essa originalidade 

do ambiente.  Por que a comunidade se denomina arrojado? Abaixo, veremos as respostas 

com base nas memórias dos sujeitos:  

 

Para Maria (83 anos) “É uma só que eu não sei responder por que quando eu 

cheguei aqui já existia o Arrojado, eu não sei o motivo de botar o nome de 

Arrojado por que colocaram certas coisas e histórias a gente aprende com os 

avós da gente, com os pais da gente, eu não nasci aqui, não me criei aqui e por 

que colocaram o nome do arrojado. Antes era Engenho Novo porque seu 

Bonifácio fez um engenho ai todo mundo dizia seu Bonifácio fez um engenho, 

um engenho novo e assim ficou como engenho novo” 

 

Para Tereza (92 anos) “Por que botaram o nome de Arrojado os mais velhos 

botaram esse nome. Aqui “é um lugar simples, calmo e graças a Deus aqui é 

bom.” 

 

Na pergunta, podemos analisar que os sujeitos da pesquisa não têm informações, 

apresentam esquecimento sobre a origem do nome Arrojado, sendo que um dos sujeitos 

participante da pesquisa apresentou informações referentes a outra comunidade em sua fala.  

Com isso, é importante retomar todo o processo vivido pelos sujeitos. Para isso 

questionar sobre o período de tempo vivido na comunidade retrata todos os aspectos 
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fundamentais na construção das memórias e ideias dos idosos, trazendo memórias que foram 

significantes na identidade dos sujeitos. Por isso a elaboração da seguinte pergunta: Desde 

quando a senhora vive na comunidade? Como era a vida nessa comunidade, como era 

viver enquanto sujeito? 

 

Para Maria (83 anos) “Eu cheguei aqui em Dezembro de 60 nesta comunidade, a 

vida deles como se diz era uma vida muito difícil eles passavam fome, dormiam 

no chão, as casas não tinham mesas, não tinham nada. Hoje nós temos um nome 

tem quem der valor [sentimento de emoção] e antigamente era só eles com eles e 

a dificuldade de eles viver era muito grande, eles só trabalhavam como escravos, 

se eu pagar cinco reais a você e você me devesse deixava de ganhar dez a outra 

pessoa, era sujeito a você porque estava lê devendo” 

 

Para Tereza (92 anos) “Nasci aqui e morei em Riacho da Cruz quando tinha 

quatro anos de idade. Muitos, meu filho passava fome por que não tinha de comer, 

não tinham roupa e era difícil por que tinha que trabalhar no roçado de dia e de 

noite. ” 

 

Apesar da diferença de tempo vivido na comunidade, a vida nessa comunidade era 

comum a todos tendo em vista que pela fala dos sujeitos da pesquisa todos trabalhavam e viviam 

da agricultura para própria sobrevivência principalmente nessas épocas que eram difíceis, 

muitas dificuldades financeiras e a unida saída era viver de plantar para poder sobreviver. As 

falas mantêm relação por que as experiências de vida iguais, refletindo um espelho de como era 

a vida na comunidade em décadas passadas.  

Ao retomar o processo de como era viver na comunidade, é valido buscar entender quais 

as suas práticas de vidas, enquanto moradores da zona rural e de uma comunidade quilombolas 

em períodos passados. Entender essas pratica de vidas é ter um norte de todo o contexto do dia-

a-dia, a realidade social e as dificuldades que eram permeadas e vividas no quilombo, assim 

questionando Quais as praticas de vidas que vocês faziam na comunidade?  

 

Para Maria (83 anos) “Durante o dia aqui como se diz era assim, as pessoas 

trabalhavam no pesado não tinha diferença de homem para mulher, todos 

trabalhavam na agricultura, amanhecia o dia começando de mim por que eu 

fazia a merenda e ia para o roçado, levava meus filhos lá para as mangueiras 

para onde desse uma sombra levava eles lá. O trabalho daqui vivia da 

agricultura, ou ganhava de pilar, de lavar roupa e rapar mandioca e os homens 

direto na agricultura por que quando terminava o inverno tinha a colheita e 

cultivava a mandioca pro outro ano. Trabalhava muito alugado porque tinham 

os patrão deles e toda vida eles deveram porque eles nunca disseram assim 

esse ano nós estava sujeito ao patrão eles viviam sujeitos. Aos domingos eles 

iam caçar, atrás de coco catolé, atrás de matar algum pássaro para trazer para 

casa e passava muita fome, roupa rasgada, e muitos calçaram uma chinela já 

com oito anos de vida. ” 
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Para Tereza (92 anos) “Eu apanhava feijão, eu limpava de inchada, plantava 

mie e feijão e tinha um roçado que investia por minha conta para trabalhar dia 

e de noite. As dificuldades eram grandes, agora melhorou mais, a gente já tem 

mais um feijãozinho, mais o povo não dá mais.  

 

A cultura tem uma marca muito forte na vida dos remanescentes quilombolas do 

arrojado principalmente por ser repassada de pais para filhos. A religiosidade e a cultura estão 

entrelaçadas em todo o contexto social da comunidade, moral, costumes advindos de outras 

gerações, ou seja, um conhecimento não só adquirido em família, porem também em um 

contexto coletivo e em sociedade por grupos. A dança de são Gonçalo é uma presença forte 

e marcante na cultura da comunidade, qual a origem dessa dança aqui na comunidade? 

Como surgiu?  

 

Para Maria (83 anos) “A dança de São Gonçalo aqui foi dos bisavôs de João, 

passou para o avô, passou para o pai e do pai passou para ele. Assim na 

comunidade, as pessoas era aquele conjunto certo num sabe eles não se 

apresentava em canto nenhum era como uma promessa. Pronto fiz uma 

promessa com são Gonçalo ai eu marcava e vou fazer no dia dez e eles se 

arrumava e iam, tinham o direito de dar o almoço, era assim o São Gonçalo, 

depois dele já novatos eles iam fazer apresentação em Natal, Mossoró, Riacho 

se reunia o grupo e ia fazer aquela apresentação. Era uma dança em 

homenagem a são Gonçalo por que era as doze dançadeiras era doze mulher e 

dois homens e tirara uma só para apresentar e segurar a imagem do santo.” 

 

Para Tereza (92 anos) “A dança de São Gonçalo chegou aqui foi o primeiro 

mestre que veio foi Joaquim Miguer ele vinha dançava aqui e ensinava a nós 

todos como mamãe, ela morreu e eu fiquei no canto dela. É uma homenagem 

a são Gonçalo, meu divino São Gonçalo e coloca os lenços no povo para dar 

algum dinheiro, pouco ou muito dão.  

 

A Cultura nessa comunidade Quilombola tinha uma forte marca da Dança de São 

Gonçalo que tem sua origem latino americana e ofertada a São Gonçalo. Na comunidade é uma 

dança que vem desde os mais antigos e vem passando a cultura de pai para filho mantendo viva 

a tradição dos antepassados e reavivando com os mais novos. A religiosidade e devoção são 

forte no Quilombo através de seus costumes. O mês de Janeiro é aquele que a comunidade 

homenageia o santo através de oferendas que dançam e rezam por alguma graça alcançada.  

A educação rural em períodos passados passava por uma serie de dificuldades, desde o 

acesso as estruturas físicas das escolas a todo o contexto de ensino aprendizagem. Era muito 

difícil, principalmente por que não existiam políticas que dessem subsidio a oferecer a educação 

na zona rural, onde muitas vezes era preciso se deslocar para cidade para ir à escola e 

enfrentando o preconceito que era marcante na época. Com isso, é notório perceber o motivo 
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de muitos moradores não terem sido alfabetizados. Outro aspecto que serviu de obstáculo para 

o não acesso a escola foi o trabalho na agricultura, pois era a única fonte de renda e de sustento 

das famílias que viviam na comunidade do Arrojado. Para isso, foi construtivo entender todo 

esse processo na vida dos sujeitos, ressaltando Como era a educação em períodos passados 

aqui na comunidade? Existiam escolas? 

 

Para Maria (83 anos) “Não tinha escola aqui na comunidade, toda essa maioria 

pegando os filhos de Alaíde e de Antônio de Agenor não foram a escola, não 

tinha escola e teve escola já em 65 tinha uma escola no santo mais porque 

tinha um grupo, aqui mesmo nunca existiu um grupo para ensinar, esses povos 

mais velhos nunca estudaram por que não existia escola” 

 

Para Tereza (92 anos) “Tinha não, quando eu era pequena não tinha escola 

não, agora Valdeci dos mais velhos que era os maiores estudavam nas casas, 

eu estudei depois de casada.  

 

Em períodos passados a educação era difícil, principalmente nas zonas rurais pelo difícil 

acesso e as dificuldades que eram encontradas na época. Sem o processo de escolarização 

muitas pessoas não se alfabetizaram e dedicavam toda a sua vida principalmente no trabalho da 

agricultura que era o único meio de sobreviver.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

De acordo com os objetivos do presente trabalho é possível perceber a importância da 

memória no processo de viver dos sujeitos constituindo através da fala suas experiências, 

costumes e aspectos transformadores em toda sua vivencia social, principalmente quando são 

retomadas memórias que marcaram toda a trajetória individual e coletiva dos sujeitos 

analisados. As perguntas elucidadas tiveram um papel significativo, questionando diversos 

temas distintos e que se mantiveram relação para os sujeitos. Percebemos que os sujeitos da 

pesquisa mantém em suas memórias exemplos de superação, dificuldades que marcaram e 

constituíram sua identidade social na comunidade.  

Dessa forma, percebemos a importância de valorizar a memória e a identidade que se 

estão interligadas, uma precisa da outra para retomar experiências vividas através de suas 

memórias formadas por pessoas e construído no social e no coletivo. É imprescindível perceber 

o quanto a identidade encontra inserida dentro das memórias, através delas que a identidade se 

transforma.  
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo analisar a construção da identidade femininana obra naturalista 

Luzia-Homem de Domingos Olímpio. Para fins de análise utilizou-se como corpus o livro “Luzia-

Homem” de Domingos Olímpio publicado em 1903 na busca de identificar como se constrói a 

identidade femininada personagem principal, Luzia. Como metodologia, foi-se utilizado o método 

dedutivo e o bibliográfico tendo vista que partimos de teorias mais abrangentes para teorias mais 

especificas. Os estudos mostram que Luzia Homem por ser uma obra atemporal representa o perfil da 

identidade feminina ainda presente no século XXI, uma mulher forte, batalhadora, dedicada e gentil, 

mas que é assassinada, vítima do feminicídio, por um falso amor/desejo de posse e submissão ao qual 

ela não concorda. 

 

Palavras-chave: Luzia-Homem. Naturalismo. Identidade. Feminismo.   
  

1 INTRODUÇÃO  

 

Luzia-Homem, obra escrita por Domingos Olímpio (1850-1906), é uma obra 

pertencente à corrente literária chamada de naturalismo. Oriundo da França, o naturalismo, 

diferente das estéticas literárias anteriores a ela, não chegou ao Brasil por intermédio português, 

foi um movimento estético literário que teve como principal característica o uso de teorias 

científicas para dá significado ao que acontecia nas sociedades. 

A obra de Domingos Olímpio, caracteriza-se por retratar o nordeste do Brasil na sua 

mais triste face, a da seca. Na obra, Olímpio utiliza do regionalismo na linguagem, para 

demarcar seu espaço geográfico, deixando claro o contexto social que dá vida a seu livro.  

Além da realidade social do nordeste em período de estiagem, o livro vem nos mostrar 

a condição feminina na sociedade. Luzia, personagem central do livro, muitas vezes é vista 

como uma anormal diante do seu ato de não pertencimento identitário aos moldes sociais na 

qual estava inserida.  

Procurando identificar e entender como se constrói a identidade feminina de Luzia, 

elegemos o método dedutivo, pois partimos teorias mais abrangentes para teorias mais 

específicas. Nosso trabalho também se caracteriza por ser uma pesquisa bibliográfica, tendo em 
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vista que pesquisamos teóricos que abordam o naturalismo e as teorias de identidade a fim de 

dá sustentação ao que discutimos. 

Esse trabalho, num primeiro momento discute o que foi o naturalismo. Depois 

abordamos os estudos sobre identidade, partindo das ideias de Bauman (2005), até chegarmos 

às discussões sobre a emerssão de novas identidades com a primeira guerra mundial e a 

Revolução Industrial e consequentemente as lutas por direitos travadas pelos movimentos 

feministas que surgiram dentro desse momento histórico que a sociedade presenciava. 

 

2 NATURALISMO: UM BREVE PANORAMA HISTÓRICO  

 

Com suas raízes na França, o naturalismo, é fruto de um período histórico 

profundamente apegado ao cientificismo, ao materialismo e ao determinismo. Esse apego 

ocorre por que durante o século XIX, o homem se viu mais questionado sobre sua existência na 

terra, passando assim a procurar mais fortemente respostas para o porquê de fazer parte do 

mundo. Esses questionamentos se viram mais aguçados com a guerra que se alastrou de 1914 

a 1918 e a Revolução Industrial e consequentemente a criação de maquinas mais elaborada. As 

ciências deram uma alavancada nas pesquisas, destacando principalmente a área da biologia e 

com elas pesquisadores como Mendel e Darwin com suas teorias sobre a origem da vida e que 

todos os seres estão condicionados a sobreviverem de acordo com a seleção natural, ou seja, 

que os seres vivos tendem a se adaptarem ao meio ao qual estão inseridos. 

Diante das teorias deterministas e positivistas que ganhavam força no século XIX, o 

naturalismo viu terreno fértil para a produção de uma nova estética literária. Utilizando de 

linguagem objetiva, com alto grau de cientificismo, o naturalismo tenta explicar de forma 

cientifica os problemas sociais, para isso utilizam teóricos como Comte e os seus ideias 

positivistas; Marx com a sua dialética materialista; Smith e seus ideais políticos e econômicos, 

entre outros. 

No Brasil, nos 1880, o naturalismo fixou suas raízes como estética literária social nos 

romances de Aluísio de Azevedo com obras como O Mulato eO Cortiçoque nos revela uma 

sociedade fora da conduta moral da república brasileira, revelado assim personagens adúlteros, 

alcoólatras, prostitutas, mendigos, negros alforriados e etc. segundo Peixoto (1940, p. 5, apud 

BOSI, 2006, p. 197): 

 

A literatura é como um sorriso da sociedade. Quando ela é feliz, a sociedade, 

o espírito se lhe compraz nas artes e, na arte literária, com ficção e com poesia, 

as mais graciosas expressões da imaginação. Se há apreensão ou sofrimento, 
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o espírito se concentra, grave, preocupado, e estão, historias, ensaios morais e 

científicos, sociológicos e políticos, são-lhe a preferência imposta pelo 

utilidade imediata (PEIXOTO, 1940, p. 5, apud BOSI, 2006, p. 197). 

 

A literatura é um retrato da sociedade, ela tende a nos revelar de forma verossímil os 

acontecimentos que permeiam a convivência humana. No naturalismo isso não foi diferente, os 

escritores utilizaram do movimento para espelhar a mais verdadeira natureza da sociedade da 

época.  

A estética naturalista caracteriza-se por abandonar o idealismo romântico, passando 

assim a ter como foco principal personagens que fogem das aparências da época e revelem a 

verdadeira essência da sociedade, quebrando assim, segundo Braga (2013, p. 03), “paradigmas, 

crenças, decidido a estabelecer a verdade daquilo que realmente é em substituição ao reinado 

do que deveria ser”. Ainda segundo Braga (2013), o naturalismo foi uma tendência literária que 

se caracterizou por apresentar personagens: 

 

Sem pudor ou escrúpulos, o naturalismo aponta os vícios, indica as feridas 

abertas e lhes mete o dedo sem receio ou temor, e é justamente a frieza com 

que o faz que, às vezes, espanta e choca, soando como diferença, como ironia 

superior a mordaz, mas que, no fundo, é também um recurso de que a escola 

faz uso (BRAGA, 2013 p. 03-04).  

 

Segundo as ideias de Braga (2013), o naturalismo, encontrou na identidade dos 

personagens marginais, características que melhor representavam a verdadeira sociedade, 

revelando de forma científica as mazelas sociais, tirando assim o véu das aparências que a 

encobria.   

 

3 BAUMAN E AS IDENTIDADES 

 

A revolução industrial marcou na sociedade um primeiro despertar para a era moderna. 

O homem, antes encaixado em moldes pré-determinados pelo social, passou a se questionar a 

cerca de seus pertencimentos e como eles refletiam a sua imagem diante dos demais que 

compunha os diferentes grupos sociais. Bauman (2005), sobre identidade, nos afirma que:  

 

[...] em definitivo a relevância política da identidade. Numa sociedade que 

tornou incertas e transitórias as identidades sociais, culturais e sexuais, 

qualquer tentativa de “solidificar” o que se tornou liquido por meio de uma 

política de identidade levaria inevitavelmente o pensamento critico a um beco 

sem saída (BAUMAN, 2005, p. 12). 
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Com a globalização provocada pela revolução industrial às sociedades mundiais 

passaram a ter um contato mais direto, com isso, as diferentes culturas mundiais passaram a ter 

uma maior proximidade, diluindo assim as identidades sólidas, o que Bauman (2005) vem 

chamar de “modernidade líquida”. Nesse período histórico começam a surgir os grupos de 

minorias antes sufocados, mas que agora começa a ensaiar gritos de resistência, no pensamento 

de Bauman (2005), redefinindo, inventando e reinventando a sua própria historia. 

O feminismo, um dos movimentos de resistência, é um movimento político- ideológico 

que tem como objetivo a igualdade entre os sexos. Existente desde as civilizações helênicas, os 

movimentos feministas só passaram a ter destaque a partir da revolução industrial e das políticas 

identitários trazidas com ela. 

Com a globalização, o mercado de trabalho se viu obrigado a pensar em formas de 

potencializar a sua produção industrial, com isso viu-se a necessidade de se pensar em classes 

trabalhistas que desenvolvessem trabalho de forma rápida e barata. Foi nesse espaço de tempo 

que as mulheres, que antes tinham a função de serem boas mães, boas esposas e boas senhoras 

do lar, passaram a ocupar cargos trabalhistas fora de casa. 

A partir dessa nova condição trabalhista feminina, as mulheres do século XX passaram 

a reivindicar seus direitos sociais enquanto cidadãs. Segundo Silva (2012): 

 

(...) começam a surgir os primeiros movimentos organizados por mulheres que 

não aceitavam mais serem consideradas seres inferiores aos homens, que 

lutavam pela igualdade de direitos entre os dois sexos exigindo sua 

participação nas diversas esferas da sociedade (SILVA, 2012, p. 32). 

 

As mulheres pós – revolução industrial, não mais tem visão de dependência em relação 

aos seus maridos e pais. Com isso as sociedades machistas que dominavam o mundo passam a 

ter um primeiro embate com as novas identidades que emergiram/emergem com globalização, 

dando assim, voz a uma classe social antes sufocada por uma falsa ideia de posse alimentada 

por sociedades tradicionais. 

No sertão nordestino essa nova realidade feminina não foi diferente do resto do mundo. 

A luta por direitos igualitários entre os sexos ganhou/ganha força a cada minuto que passa, as 

mulheres do sertão, assim como as das outras regiões do mundo, abandonaram suas longas e 

pesadas saias e passaram a usar os trajes que antes pertencia à classe masculina, simbolizando 

assim a nova era do feminino no mundo. 
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4 LUZIA HOMEM: O SERTÃO NATURALISTA  

 

Publicado no ano de 1903, a obra Luzia Homem, de Domingos Olímpio faz parte do 

que na literatura chamamos gênero do Ciclo das Secas. A obra considerada um clássico da 

literatura naturalista brasileira, retrata a história de Luzia, uma jovem retirante nordestina 

vivendo no período de seca. Pobre e com a mãe doente, Luzia, deixa sua cidade e vai em busca 

de trabalho, encontrando na construção da cadeia pública, na cidade de Sobral, meios de 

alimentar sua mãe e a si mesma. Dona de uma força impressionante, Luzia assusta a todos os 

trabalhadores que labutam na obra na cidade cearense. Além da força impressionante, Luzia é 

dona de uma beleza cativante, que desperta o amor no jovem Alexandre e o desejo sexual no 

soldado Crapiúna que a deseja ter a todo custo. 

A obra de Domingos Olímpio caracteriza-se pelo uso da linguagem regional presente 

nas falas da personagem (principalmente na da personagem central, Luzia). Como toda obra 

naturalista, Luzia-Homem, caracteriza-se também pelo uso de linguagem cientificista na fala 

do narrador e também pelo determinismo presente nos personagens que estão sempre fadados 

a submissão a leis imutáveis, que determinam o comportamento humano, tornando a ideia de 

liberdade uma utopia. 

É comum no naturalismo o uso do narrador em terceira pessoa, um narrador frio e 

distante. O uso dessa figura de linguagem com características tão peculiares serve para dá mais 

veracidade a linguagem cientifica empregada nas narrativas literárias na estética naturalista. 

Utilizando de uma linguagem clara e objetiva, o naturalismo faz uso das mazelas sociais a fim 

de mostrar de forma científica às duras críticas a sociedade. 

Na obra Luzia-Homem de Domingos Olímpio o narrador utiliza da linguagem com o 

propósito de criticar as condições sociais do povo diante do período de escassez de água no 

nordeste. Além da critica ao tratamento social recebido pelos mais pobres, Domingos Olímpio 

nos mostra outra crítica, a construção da identidade feminina pelo social na figura de Luzia.  

Segundo o narrador, Luzia, apesar de possuir um corpo masculinizado pelos árduos dias de 

trabalho pesado, reflete a imagem de uma mulher delicada e sensível. Percebemos isso nas 

palavras do narrador quando ele nos fala que: 

 

Um dia, visitando as obras da cadeia, escreveu ele, com assombro, no seu 

caderno de notas:"Passou por mim uma mulher extraordinária, carregando 

uma parede na cabeça."Era Luzia, conduzindo para a obra, arrumados sobre 

uma tábua, cinqüenta tijolos.Viram-na outros levar, firme, sobre a cabeça, 

uma enorme jarra d'água, que valia três potes, de peso calculado para a força 

normal de um homem robusto. De outra feita, removera, e assentara no lugar 
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próprio, a soleira de granito da porta principal da prisão, causando pasmo aos 

mais valentes operários, que haviam tentado, em vão, a façanha e, com eles, 

Raulino Uchoa, sertanejo hercúleo e afamado, prodigioso de destreza, que 

chibanteava em pitorescas narrativas (OLÍMPIO, 2003, p. 20). 

 

O recorte acima vem nos revelar a anormalidade provocada por Luzia, que foge do 

estereótipo feminino da época. Luzia causa espanto por sua força descomunal, deixando todos 

impressionados com suas extraordinárias façanhas durante suas horas de trabalho, passando a 

ser o centro das atenções na construção da cadeia. Outro fato que coloca Luzia em evidencia é 

a identidade reclusa da personagem principal. Diferente das demais mulheres da época, segundo 

Olímpio (1989), Luzia é uma “mulher pouco expansiva, sempre em tímido recato [e que] quase 

não conversava com as companheiras de trabalho”, ou seja, Luzia é quase como uma anomalia 

social, que não pertence aos padrões machistas da época. 

Apesar de máscula fisicamente, Luzia, se revela uma mulher extraordinária. Com uma 

beleza dócil, cativante, descendente da raça negra, valente e dedicada.  Luzia encanta a todos 

os que a rodeiam, provocando amor e desejos carnais no sexo oposto. Ela representa a condição 

dos seres vivos, fadados a sucumbir às vontades do meio ao qual está inserido, assim como já 

é previsto pelo determinismo e as teorias evolucionistas de Darwin, Luzia não possui nenhuma 

esperança de ascensão social como ocorre tipicamente nos textos românticos. Percebemos essa 

condição feminina de Luzia que encanta quando Luzia é vista no banho por Terezinha: 

 

Dê-me a camisa por favor — suplicou Luzia, transida de pejo, apontando para 

a roupa amontoada. Teresinha não despregava dela os olhos, em êxtase de 

admirativa curiosidade. Deu-lhe a roupa, e, despindo-se sem o menor 

resguarde, banhou-se rapidamente. — Você tem vergonha de outra mulher, 

Luzia? Eu, não. Não sou torta, nem aleijada, graças a Deus... Vestida a camisa 

que se lhe amoldou ao corpo molhado, como leve túnica de estátua, Luzia não 

ousava erguer os olhos, tão confusa e perturbada estava. — Agora sou sua 

defensora – continuou a outra torcendo os cabelos ensopados – Hei de punir 

por você em toda parte, porque vi com os meus olhos que é uma mulher como 

eu, e que mulherão! ... Sabe? (OLÍMPIO, 2003, p. 31). 

 

Outro ponto que marca a construção da identidade da personagem Luzia dentro da 

estética literária naturalista é o fato de Luzia não ter sonhos de uma vida melhor, seus ideais de 

vida são objetivos e de sobrevivência, Luzia se ver fadada a viver aquela vida humilde e de 

labuta repetitiva, mecânica até o fim dos seus dias.  

Na obra, um dos únicos momentos que percebemos uma tentativa de enquadrar Luzia 

nos moldes sociais é quando a personagem central se vê apaixonada por Alexandre e que esse 

amor é correspondido. Entretanto no naturalismo o casamento não significa uma felicidade 
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plena. Por ser uma tendência na qual predomina o cientificismo, o casamento se torna uma 

instituição falida, que trás dores e sofrimentos para quem o vive. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A obra que tematiza num primeiro olhar a violência, a luxuria, o desejo de posse a todo 

custo, a falta de escrúpulos, vê no naturalismo terreno fértil para fazer ali brotar uma literatura 

puramente social, revelando as mazelas enfrentadas pelo povo nordestino no período de 

escassez. 

Domingos Olímpio recorre a personagens antes pouco convencionais de forma que 

mostra a sociedade brasileira. O uso de uma mulher negra, pobre, nordestina e retirante vêm 

nos evidenciar as novas condições sociais que emergem no Brasil.  

Por fim concluímos que o uso de Luzia como personagem central tem como propósito 

revelar e criticar as condições sociais na qual as mulheres sempre estiveram submetidas. Apesar 

de escrita há muitos anos, a obra Luzia-Homem, com sua atemporalidade, ainda é muito 

presente na realidade mundial/brasileira. É alarmante o numero de mulheres ainda assassinadas 

pela sua condição feminina e por não submeterem-se a vontades da tóxica patriarcalidade ainda 

imperante em sociedades machistas.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho analisa a construção da identidade do pedagogo que atua ou atuou na educação 

básica, considerando a formação e o ingresso na década de 1980. Parte do pressuposto que a formação 

docente sofreu inúmeras transformações, devido à necessidade de adequação ao desenvolvimento social 

e, por conseguinte, educacional do país. Nesse contexto, a construção da identidade do pedagogo é 

afetada pelas mudanças ocorridas em diferentes momentos históricos. É decorrente de uma pesquisa 

proposta no componente curricular Práticas Pedagógicas Programadas II do curso de Pedagogia da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus de Pau de Ferros – CAPF. A pesquisa 

adota a abordagem qualitativa e utiliza o questionário composto por perguntas abertas e fechadas para 

produção dos dados. A análise dos dados revela que a construção identitária do docente é fruto, 

sobretudo, da sua prática em sala de aula, à medida que primeiro ingressou na profissão para só mais 

tarde formar-se, respectivamente, no curso de Magistério e de Pedagogia. Os enunciados do sujeito de 

pesquisa elucidam a importância da formação inicial durante sua trajetória profissional, pois possibilitou 

conhecimento teórico-metodológico sistematizado e, consequentemente, uma mudança positiva na sua 

prática.  

 

Palavras-chave: Construção da identidade. Pedagogo. Formação inicial. Formação docente. Pedagogia.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Partindo da discussão efetuada por Tardif (2011) sobre a correspondência entre a 

construção identitária do pedagogo e o contexto em que está inserido, entendemos que os 

aspectos relativos à educação não são estáveis nem tampouco imutáveis, um longo caminho foi 

percorrido até chegarmos a qualidade do Ensino Superior que desfrutamos hoje – fato que não 

elimina os problemas enfrentados nas universidades. 

Faz-se importante, nesse sentido, que compreendamos o passado para contribuirmos 

com o presente e vislumbrarmos um processo de ensino e aprendizagem ainda mais eficaz, e 

nada melhor do que conhecermos a trajetória de profissionais experientes. Logo, pretendemos 

analisar a construção da identidade do pedagogo que atua ou atuou na educação básica, 

considerando a formação e o ingresso na década de 1980. 
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Em relação à metodologia adotada, efetuamos inicialmente a leitura de alguns teóricos 

para fundamentar nossa pesquisa (TARDIF, 2011; VICENTINI; LUGLI, 2009; XIMENES-

ROCHA; COLARES, 2013). Em seguida, para a coleta dos dados aplicamos um questionário 

com perguntas fechadas e abertas a um docente, este que contemplou os quesitos mostrados em 

nosso objetivo, lembrando que as perguntas foram elaboradas junto a professora da disciplina 

Práticas Pedagógicas Programadas II do 3º período do curso de Pedagogia/CAPF/UERN. É 

importante esclarecer que não trouxemos em nossa análise todas as respostas dadas, 

selecionando aquelas que mais revelam sua identidade. 

 

2 A FORMAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: PERCURSO HISTÓRICO 

  

Os estudos em torno da construção identitária são complexos, haja vista que não podem 

considerar apenas as características que definem algo ou alguém, mas também sua relação com 

a conjuntura social da qual faz parte. Logo, esse pensamento se aplica a identidade do pedagogo, 

pois como nos explica Tardif (2011, p. 64, grifos do autor) “[...] o saber profissional está, de 

um certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 

individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de 

formação, etc. [...]”.A identidade do pedagogo, nesse sentido, está longe de ser construída 

somente por ele, recebendo cotidianamente interferências externas. 

Sendo assim, faz-se pertinente apresentarmos algumas considerações sobre as mudanças 

ocorridas na preparação docente ao longo do tempo, compreendendo de início que as primeiras 

instituições escolares com o objetivo de formar indivíduos para atuar em sala de aula só 

surgiram em meados do século XIX. Segundo Vicentini; Lugli (2009) tais mudanças se deram 

através de um processo, a partir do qual podemos verificar uma busca por modos mais 

sistemáticos de capacitar professores. 

As autoras supracitadas apontam modalidades de formação docente, a saber: Sistema de 

Mestres Adjuntos, Escolas Normais, Habilitação Específica para o Magistério (HEM) e 

Implementação da Licenciatura para os Professores de Nível Secundário. É válido informar que 

focaremos nossas discussões nessas duas últimas, considerando as perguntas do questionário a 

ser explorado na seção de análise do presente trabalho. 

O Sistema de Mestres Adjuntos se caracterizou com base no modelo artesanal de 

formação, em que o ato de aprender a lecionar está ligado à observação e imitação de um 

professor experiente. Além disso, era preciso apenas que os mestres – nesse caso de primeiras 

letras – detivessem de conhecimentos básicos sobre leitura, escrita, matemática e catecismo. 
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A transição entre o referido sistema e as Escolas Normais em nosso país não aconteceu 

de maneira simples, uma vez que coexistiram e disputaram durante décadas o posto de “melhor” 

capacitação docente no tocante ao custo-benefício, principalmente, pelas precárias condições 

estruturais, pela baixa remuneração dos professores, como também pela necessidade de maiores 

gastos para manter as respectivas escolas. 

Essas problemáticas, entretanto, não impediram o crescimento do projeto que defendia 

a implantação das Escolas Normais, as quais eram “[...] encarregadas de garantir a perfeita 

aplicação do método de ensino e o suficiente preparo dos professores para suas tarefas [...]” 

(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 32). Ou seja, além de orientar o docente quanto ao modo de 

atuação em sala de aula, ele aprendia os conteúdos que deveriam ser repassados para os alunos.  

O estabelecimento do curso de Magistério não se deu de forma rápida nem tampouco 

hegemônica – semelhante ao que ocorreu nas Escolas Normais –, especialmente, porque cada 

região brasileira procedeu mediante sua realidade. Logo, no que consistiu o referido curso? 

Vicentini; Lugli (2009, p. 49) explicam que: 

 

[q]uando da promulgação da Lei n. 5.692, de 1971, o antigo ensino primário 

e o ginásio foram reunidos e passaram a constituir o ensino de primeiro grau 

de 8 anos. Previu-se, ainda, a reorganização da segunda fase do ensino médio, 

ou colegial, de modo que todos os cursos oferecidos em nível de segundo grau 

fossem profissionalizantes. Isso implicou a eliminação do Ensino Normal 

Primário ou Complementar, que ainda existia como alternativa para a 

formação de professores em muitos estados brasileiros e na equiparação da 

Escola Normal (que passou a se chamar Habilitação Específica para o 

Magistério). 

 

Em suma, criou-se a Habilitação Específica para o Magistério (HEM) visando à 

profissionalização do fazer docente, assim, o estudante concluía o segundo grau habilitado para 

lecionar nas séries iniciais do primeiro grau. Porém, o curso de Magistério foi alvo de muitas 

críticas, dentre elas, destacamos a falta de articulação entre os assuntos ministrados nas 

disciplinas e a ação docente, haja vista que os alunos não eram ensinados a utilizar os 

conhecimentos obtido sem suas respectivas salas de aula na função de professor. 

Embora a HEM tenha passado por melhorias mais tarde, não podemos negar que havia 

uma precariedade na preparação dos docentes, já que podiam atuar, por exemplo, em caráter 

suplementar, mesmo que ainda estivessem no período de formação ou que não possuíssem a 

bagagem necessária para lecionar (VICENTINI; LUGLI, 2009).  

Para melhor entender o percurso histórico da qualificação docente em nosso país, 

cumpre esclarecer que os estudos concernentes à educação já se faziam presentes desde o final 



 

 

P
ág

in
a1

5
5

4
 

da década de 1930. Contudo, as mudanças expressivas só aconteceram a partir de 1950, graças 

ao aumento do número de universidades. 

Foi nessa mesma época que os professores passaram a ser preparados por técnicos em 

educação, cargos que “[...] eram ocupados obrigatoriamente por egressos dos cursos de 

Pedagogia e que estes não tinham necessariamente uma vivência no ensino regular [...]” 

(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 56). Logo, os educadores alegaram que esses técnicos 

desconheciam as situações relativas às escolas e, portanto, não tinham propriedade para ensiná-

los. Em meio a muitos debates chegamos à redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), que deu prioridade aos cursos de nível superior para a formação docente. 

Tardif (2011, p. 270) relata que, atualmente, os referidos cursos “[...] são globalmente 

idealizados segundo um modelo aplicacionista do conhecimento [...]”, ou seja, quando saem da 

universidade e ingressam no mercado de trabalho, os acadêmicos percebem que, na maioria das 

vezes, a teoria discutida não pode ser aplicada em condições reais de ensino. Isso nos mostra 

que grandes avanços ocorreram na educação, todavia não é oportuno que estagnemos agora, 

pois como dissemos no início dessa seção, o processo de ensino e aprendizagem – no qual está 

incluso a formação do professor – deve se adequar as novas configurações da sociedade, 

transformando-se diariamente.   

 

3 ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO PEDAGOGO NOS ANOS 80  

 

Para atender a proposta deste trabalho, realizamos um questionário de caráter 

investigativo com um pedagogo em que a formação eo ingresso na prática docente ocorreram 

na década de 1980, lembrando que as perguntas fixadas apresentam uma abertura no sentido de 

requerer respostas que transpõem os limites do sim e do não, necessitando de maiores 

explicações. Entretanto, antes de adentrarmos na análise propriamente dita, cumpre traçarmos 

o perfil do professor colaborador, preservando, porém, a sua identidade, com o intuito de 

seguirmos os princípios éticos concernentes a uma pesquisa acadêmica. 

O referido professor leciona em uma das turmas do 1º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal “7 de Setembro’’, que está situada na cidade de São Francisco do Oeste – 

RN. Há 33 anos atua na área, já tendo experiência do também a Educação Infantil e as classes 

multisseriadas. Quanto ao seu ingresso na docência, especificamente, o profissional evidencia 

que: 
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Quadro I: Respostas das questões “1” e “2” do questionátio 

Ingressei no ano de 1985, na zona rural do município de São Francisco do Oeste, a partir de 

um contrato firmado com a prefeitura dessa localidade para ministrar aulas em uma turma 

multisseriada, não passando por nenhuma seleção específica. Possuía o ginásio completo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Um ponto merecedor de destaque, inicialmente, é o modo como o professor começou a 

lecionar, havendo uma ausência de rigor no momento da sua contratação, haja vista que não 

passou por nenhuma avaliação ou mesmo preparação, sobretudo em se tratando de uma 

realidade tão particular, que reúne alunos de diferentes séries em uma mesma sala de aula. O 

ensino pautado nesse método ocorre, na maioria das vezes, em comunidades rurais, pois como 

nos explica Ximenes-Rocha; Colares (2013), o número de discentes costumam ser insuficientes 

para organizar classes seriadas. 

Em relação a formação do professor, as suas próprias palavras denunciam o problema, 

dado que se ele tinha o ginásio completo, hoje nomeado de Ensino Fundamental II, os outros 

profissionais da área possuíam distintos níveis de escolaridade – conforme respondido também 

no questionário –, ratificando a maleabilidade quanto a esse quesito. 

Há indícios de que as regras municipais para ingressar na ação docente não seguiam as 

nacionais, pressupondo uma falta de fiscalização, mesmo assumindo que existiam professores 

formados, por exemplo, no curso de Magistério. Entretanto, temos de considerar as condições 

da respectiva localidade, ou seja, se haviam instituições de formação para o exercício em 

questão, à medida que nosso intuito não é apontar as fragilidades educacionais, mas sim 

conjecturarmos embasados nas respostas fornecidas a identidade do professor e o meio em que 

ela foi construída. 

Observemos agora a fala do educador quanto a sua formação, que aconteceu anos depois 

de seu ingresso no ambiente escolar: 

 

Quadro II: Resposta da questão “4” do questionário 

Minha formação foi no curso de Magistério, iniciado em 1989. Posteriormente entrei no curso 

de Ensino Superior, chamado PROFORMAÇÃO, ofertado pela Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) em parceria com as prefeituras municipais, finalizando-o em 2007. 

Em 2015 me especializei em Psicopedagogia pela Faculdade São Francisco da Paraíba (FASP). 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O docente fez o caminho inverso, primeiro atuou como professor e só mais tarde se 

profissionalizou, estudando em uma instituição própria para a capacitação nesse tipo de 

trabalho. É pertinente ressaltarmos que embora já possuísse esse vínculo empregatício, o 
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docente não se acomodou, buscando provavelmente acompanhar as mudanças ocorridas na 

educação brasileira, seja pela vontade própria e/ou pela exigência para continuar no cargo. A 

evolução no grau de formação do entrevistado é notória, o que auxiliou deveras para sua 

construção indenitária, tornando-se um educador mais qualificado. 

Quando questionado sobre a contribuição do curso de Magistério para sua formação 

como professor, ele disse: 

 

Quadro III: Resposta da questão “5”, letra “A”, do questionário 

Propiciou-me o acesso a novas práticas de ensino, entendendo outros modos de ministrar as 

disciplinas e seus respectivos conteúdos além daqueles que já desenvolvia em sala de aula, 

porque os conhecimentos até então adquiridos vinham exclusivamente do trabalho realizado no 

dia a dia. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Essa ideia de que as competências podem ser desenvolvidas empiricamente é 

corroborado por Tardif (2011, p. 57, grifos do autor) ao enunciar que “[...] trabalhar remete a 

aprender a trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os saberes necessários à realização 

do trabalho [...]”. Isso não implica em um desmerecimento da formação docente, mas a 

constatação de que a prática se faz um recurso importante para a aquisição de habilidades 

pertinentes a essa profissão. Logo, acreditamos que a experiência aliada ao estudo sistemático 

gera professores mais eficientes. 

O docente colaborador tece ainda uma crítica ao curso de Magistério, embora reconheça 

a sua relevância, averiguemos: 

 

Quadro IV: Resposta da questão “5”, letra “C”, do questionário 

As disciplinas cursadas no Magistério apresentavam um caráter mais prático, direcionadas 

assim ao modo como deveríamos nos portar em sala de aula, a repassar os assuntos e a lidar com 

os alunos. Eram deixadas um pouco de lado as teorias ou, quando estudadas, não correspondiam 

muito a realidade de nossa escola, principalmente, porque estava situada no campo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O enunciado do professor revela que a qualificação do professor no tocante ao seu 

desempenho era mais pertinente do que as discussões em torno das teorias educacionais, como 

se não houvesse uma espécie de simbiose entre elas. O fato também de essas teorias não 

contemplarem a vivência dos alunos que residem nas zonas rurais compromete a eficácia do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ximenes-Rocha e Colares (2013) revelam que historicamente as escolas localizadas 

nesse ambiente possuem uma carência de infraestrutura e materiais didáticos, assim, as teorias 
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debatidas nas instituições de formação docente devem considerar a situação real e não ideal da 

educação.  

Essa falta de conexão entre a teoria e a prática não foi experienciada no curso de 

Pedagogia, segundo o docente: 

 

Quadro V: Resposta da questão “6”, letra “C”, do questionário 

Sim, acredito que as disciplinas do curso nos possibilitaram essa relação, porque as 

dificuldades encontradas no momento de ensinar foram, muitas vezes, discutidas pelos autores 

estudados na graduação. A leitura e a reflexão dos textos nos faziam criar estratégias mais 

facilmente para minimizar essas dificuldades como, por exemplo, a lidar com os diferentes níveis 

de aprendizagem das crianças. É claro que algumas adequações precisaram ser feitas, pois 

utilizar certas metodologias no trabalho com uma turma numerosa tornava-se inviável. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todavia, nas últimas linhas de sua fala constatamos que persistia, em menor grau, a 

necessidade de se pensar os métodos de ensino vinculados as mais variadas realidades 

educacionais – escolas públicas, particulares, das áreas rurais e urbanas. Por outro lado, o 

professor enaltece as virtudes do curso e, indiretamente, demonstra a sua maturidade ao detectar 

e adequar as questões levantadas na universidade a sua ação em sala de aula. Ele informa ainda 

que o curso de Pedagogia auxiliou na sua formação, especialmente, porque o tirou “da zona de 

conforto”, devido aos muitos anos atuando na profissão. 

Para Tardif (2011, p. 56) “[...] [s]e uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz 

simplesmente alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma: sua identidade carrega 

as marcas de sua própria atividade [...]”. Logo, inferimos que a construção indentitária do 

pedagogo entrevistado é reflexo tanto de seu percurso na profissão quanto de sua existência 

como indivíduo pertencente a uma sociedade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento deste trabalho se deu com o intuito de analisar a construção da 

identidade do pedagogo que atua ou atuou na educação básica, considerando a formação e o 

ingresso na década de 1980. Sendo assim, constatamos, embasados nas respostas do professor 

colaborador, que sua identidade se consolidou em grande parte pela prática na sala de aula, 

primeiro porque fez o caminho inverso, ingressou na profissão para posteriormente se formar; 

segundo porque vivenciou diferentes realidades, ensinando tantona Educação Infantil como nas 

classes multisseriadas; e terceiro porque são mais de 30 anos na área, logo, aprendeu fazendo. 
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Esse ingresso ocorreu muito aquém do esperado, haja vista a falta de um regulamento 

específico para atestar a sua qualificação enquanto docente, mesmo tendo cursado o ginásio 

completo – o que para época era considerado acima da média. Além disso, acreditamos que 

esse tipo de contrato com a prefeitura do município acontecia frequentemente, pois outros 

profissionais possuíam níveis de escolaridade distintos, não remetendo a um padrão. 

Entretanto, não podemos deixar de reconhecer que as condições de trabalho nas classes 

multisseriadas, sua primeira experiência como professor, eram difíceis, uma vez que os alunos 

tinham diferentes idades e as políticas públicas não atendiam as necessidades das escolas 

situadas nas zonas rurais. Essa vivência, possivelmente, influenciou de maneira significativa na 

sua construção identitária, tornando-o mais capacitado para resolver problemas que atingem a 

educação brasileira. 

É importante destacar que após sua entrada na docência, o professor buscou um 

aperfeiçoamento, fazendo o curso de Magistério, o curso de Pedagogia e uma especialização 

em Psicopedagogia, lembrando que não adentramos neste último porque fugia aos interesses de 

nossa pesquisa. O entrevistado apontou os pontos positivos e negativos das referidas formações, 

mas o que nos chamou atenção foi a sua fala ao dizer que elas a tiraram de sua “zona de 

conforto”, evidenciando o seu desenvolvimento como pessoa e como professor, dado que a sua 

atuação nessas duas esferas sociais se interligam e se transformam mutuamente. 

Além disso, é oportuno evidenciarmos que a sua formação como professor se deu, em 

um primeiro momento, a partir de suas próprias experiências. Haja vista que o referido 

profissional construiu a sua prática docente no chão da sala de aula, isto é, ele aprendeu o seu 

exercício fazendo-o diariamente já que, por sua vez, começou a lecionar sem desfrutar dos 

conhecimentos teóricos, que em tese são ofertados pelos cursos de preparação docente. 
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RESUMO 
 

O presente artigo trata-se de um trabalho que discorre sobre a infância presente na poesia de Manoel de 

Barros. Nela, o autor traz memórias sobre a infância, onde ela tem seu lugar na vida de todos os sujeitos, 

proporcionando uma experiência vivida e o contato direto com o mundo infantil. O objetivo é fazer uma 

leitura crítica do poema de Manoel de Barros tomando como perspectiva a memória e a identidade. A 

identidade começa a ser construída na infância, desenvolvendo uma vivência individual e coletiva com 

a família. Assim, o poema nos ajuda a relembrar o universo da infância e o contato com poemas. O 

percurso metodológico, fundamenta-se na abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica. Os 

resultados apontam que a memória está presente em nossa vida, mostrando as vivências de uma vida 

cheia de alegria e que proporciona a construção da identidade de cada sujeito em sociedade. Assim, as 

análises mostram que as memórias da infância ajudam a relembrar sobre as vivências e experiências de 

vida mostrando o quanto é interessante rememorar as vivências de uma vida que refletem o passado.  

 

Palavras-chave: Memória. Identidade. Vivências. Infância.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O poeta Manoel Wenceslau Leite de Barros, nasceu no dia 19 de dezembro de 1916 em 

Cuiabá, Mato Grosso. Cresceu brincando no terreiro em frente a casa, entre currais e as coisas 

“desimportantes”, essas coisas desimportantes marcaram sua vida desde a infância, depois de 

algum tempo começou a morar em Campo Grande. Formou-se em direito, virou fazendeiro e 

poeta. Escreveu seu primeiro poema aos 19 anos de idade. Hoje, é reconhecido nacional e 

internacionalmente como um poeta que marcou o século XX.  

Manoel de Barros é um poeta que fala muito da infância, trazendo suas memórias por 

meio das palavras e da realidade a que pertencem. A leitura do poema de Manoel de Barros, 

tem a base da leitura entre seus diversos poemas como ponto de vista infantil, tratando-se de 

memórias da infância, envolvendo crianças e um turbilhão de sentimentos que desencadeiam a 

vida do ser humano em sociedade.  

Sob esse viés, a problemática da pesquisa é: Como as memórias da infância estão 

presentes no poema de Manoel de Barros?  
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Neste trabalho, temos como objetivo geral: Compreender a memória da infância 

presente no poema de Manoel de Barros. E os específicos: Estudar a memória e a infância e 

como se refletem no poema de Manoel de Barros; Entender a memória da infância a partir do 

poema; Reconhecer as memórias presentes no poema de Manoel de Barros como lembranças 

do nosso passado.   

As memórias contam histórias, sejam elas muito antigas ou mesmo recentes, mas são 

chamadas de histórias, e essas histórias são consideradas memórias. “[...] a memória e a 

identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais.” (POLLACK, 1992, p. 

05). Assim, por meio das memórias, evocamos lembranças que constroem nossas memórias, 

tendo uma memória onde o sujeito possa também construir sua identidade, pois a identidade 

ela é construída ao longo da vida. A memória e a identidade caminham juntas fazendo parte da 

vida de um indivíduo ou de um grupo. 

A escrita dos poemas do autor, nos traz uma diversidade de temas sobre a infância, 

levando a criança a ter o contato com questões de uma vida simplificada, mas que tem muito 

significado para aqueles que vivenciaram momentos felizes, assim, podemos chamar de 

memórias, pois elas marcam a nossa vida rememorando momentos da infância. Falar da 

infância tem grande significado para as pessoas que tiveram uma vida marcante, com momentos 

significativos, mas que conseguiram viver a melhor fase da vida guardando memórias infantis. 

Os acontecimentos marcados na vida da criança na infância, mostram a coragem e o 

desejo de aprender, construir, imaginar e despertar o desejo de buscar mais. Através das 

memórias da infância, as experiências pessoais e profissionais contribuem para a vida do sujeito 

Neste trabalho, buscamos mostrar as memórias da infância presentes no poema de 

Manoel de Barros, onde o autor traz acontecimentos do passado para a vida moderna que temos 

hoje, construindo personagens da infância para uma retrospectiva do passado. Assim, a 

memória, a infância estão presentes como requisitos essenciais para que possamos relembrar as 

vivências de momentos marcantes na vida de cada pessoa.  

 

2 METODOLOGIA  

 

O trabalho busca compreender as memórias da infância presentes no poema de Manoel 

de barros, trazendo como foco a infância representada em seu poema “Peraltagem”. No 

percurso investigativo, optamos por uma abordagem qualitativa, que nos permite compreender 

a realidade vivenciada na infância, mostrando o contexto social infantil com experiências que 

nos fazem rememorar momentos de quando éramos criança.  
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Deslandes e Minayo (2013), falam sobre a pesquisa qualitativa, comentando que: “[...] 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências 

Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado [...].” 

(DESLANDES; MINAYO, 2013, p. 21). Com isso, ela no permite compreender a realidade 

vivenciada e a infância presente no poema de Manoel de Barros diante das memórias que 

construímos ao longo de nossa vida.  

É uma pesquisa bibliográfica que nos permite elaborar um trabalho relacionado com 

autores, onde Gil (2010), afirma que: “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em 

material já publicado. Tradicionalmente, essa modalidade de pesquisa inclui material impresso, 

como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos [...].” (GIL, 2010, 

p. 29). Assim, a pesquisa bibliográfica contribui significativamente com uma bagagem teórica 

bastante pertinente para trabalhos científicos,mostrando os meios necessários para 

percorrermos.  

O poema “Peraltagem” nos faz relembrar as memórias que estão presentes nas palavras 

de Manoel de Barros, possibilitando rememorar o mundo infantil e a infância por meio das 

vivências e experiências dos sujeitos em uma sociedade, analisando a vida por meio da 

criatividade e da imaginação que o mundo infantil nos oferece.  

 

3 A INFÂNCIA PRESENTE NO POEMA DE MANOEL DE BARROS  

 

A infância traz memórias de um ambiente familiar, contando um pouco da história e da 

memória que construímos ao longo da vida, contanto um pouco do nosso dia a dia, das vivências 

coletivas que transformam a nossa vida e o nosso passado, mostrando situações que a infância 

presente na vida e no ceio familiar, traz a história de vida como algo mágico e encantador que 

se transforma em memórias coletivas.  

As vivências nos ajudam a construir memórias, e é na infância que elas têm mais 

significado na vida do sujeito em sociedade. As experiências também ajudam a construir nossa 

identidade, onde ela faz parte de quem somos, do que somos e de quem estamos nos tornando.  

Quando falamos sobre a infância, nos lembra a fase inicial da vida, um sentimento que 

nos faz rememorar momentos significativos, esses momentos vividos na infância nos ajudam a 

compreender os primeiros anos de vida, que nos prepara para a fase da adolescência. É a fase 

que marca a memória da vida de uma pessoa de forma positiva, construindo imagens e 

referências de sua família e construindo sua própria história de vida.  
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A partir da história de vida construímos a nossa identidade, marcando memórias 

vivenciadas no meio coletivo. “[...] memória coletiva [...] ao longo do tempo, busca dessa 

memória menos nos textos do que nas palavras, nas imagens, nos gestos, nos ritos e nas festas; 

é uma conversão do olhar histórico [...].” (LE GOFF, 1990, p. 248). Como diz o autor, é preciso 

refletir que a memória pode ser tanto individual quanto coletiva, mas tem relação com nossas 

vivências e experiências no meio social.  

Os acontecimentos na vida de uma criança envolvem construção e aprendizado, 

despertando o desejo de buscar, aprender e a construir conhecimentos necessários para sua vida. 

Assim, através das experiências, lembramos do lugar de onde viemos e vivemos, recordando 

os momentos coletivos que se referem as memórias.  

Ao falarmos da identidade, é nela que também nos construímos, ela está presente em 

nosso dia a dia e é o que temos de mais valor, nenhum outro sujeito em sociedade pode tirar de 

nós a nossa identidade, muito menos a nossa prática social referente a ela. “[...] A construção 

da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos 

critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da 

negociação direta com outros [...].” (POLLACK, 1992, p. 5). Assim, ela é construída a partir 

da infância, é uma construção que marca memórias tanto individuais quanto coletivas.  

Ao rememorar a infância, construímos a interpretação recorrente da memória. No poema 

Peraltagem de Manoel de Barros:  

 

O canto distante da sariema encompridava a tarde.  

E porque a tarde ficasse mais comprida a gente sumia dentro dela.  

E quando o grito da mãe nos alcançava a gente estava do lado do rio, 

O pai nos chamou pelo berrante.  

Na volta fomos encostando pelas paredes da casa pé ante pé.  

Com receio de um carão do pai. 

Logo a tosse do vô acordou o silêncio da casa.  

Mas não apanhamos nem.  

E nem levamos carão nem.  

A mãe só que falou que eu iria viver leso fazendo só essas coisas.  

O pai completou: ele precisava ver outras coisas além de ficar ouvindo só o 

canto dos pássaros.  

E a mãe disse mais: esse menino vai passar a vida enfiando água no espeto! 

Foi quase (BARROS, 2010).  

 

O poeta Manoel de Barros dialoga com o universo da infância e com o ambiente do 

interior, tendo uma relação com memórias que constroem a poesia por meio da imaginação e 

das experiências vivenciadas no decorrer da nossa vida. A criança na infância tem a capacidade 

de falar sobre a realidade, buscando um mundo melhor, pois ele ensina a ter a liberdade de 
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refletir sobre os nossos atos, mas trazendo sempre a simplicidade que nos reflete diante do 

poema “Peraltagem”.  

O poema “Peraltagem” nos mostra momentos da infância onde as crianças gostam muito 

de brincar, mas ao mesmo tem escuta os conselhos dos pais como uma forma de aprendizagem. 

A infância nos proporciona momentos de brincar dentro do rio, de ouvir os pássaros, ou mesmo 

de vivenciar momentos no ceio familiar, são momentos riquíssimos de aprendizagem para uma 

criança que está se descobrindo e aprendendo todos os dias construindo memórias coletivas.  

Diante do que é vivido na infância, percebemos que vivenciar esses momentos 

descontraídos, marcam a nossa história através de acontecimentos, seja brincando na rua, no 

bairro, no sítio, com a família e com os amigos, nos encontramos presentes na memória do 

poema de Manoel de Barros. Como afirma Bosi (1994):  

 

Uma forte impressão que esse conjunto de lembranças nos deixa é a divisão 

do tempo que nelas se opera. A infância é larga, quase sem margens, como 

um chão que cede a nossos pés e nos dá a sensação de que nossos passos 

afundam. Difícil transpor a infância e chegar à juventude. Aquela riquíssima 

gama de nuanças afetivas de pessoas, de vozes, de lugares... [...] (BOSI, 

1994, p. 415). 

 

As lembranças trazem o passado, que foram momentos marcantes, com a sensação de 

que a cada dia que passa estamos evoluindo para uma idade mais avançada, passando da 

infância para a juventude. Os acontecimentos narram a nossa história de vida onde o tempo 

transforma-a em memória. “[...] a memória nos faça reviver aquela bela experiência juvenil.” 

(BOSI, 1994, p. 57, grifo do autor). Assim, nós podemos reviver as memórias do passado ao 

longo da vida trazendo recordações que foram concretizadas pela história.  

 

4 O MODO DE VER O MUNDO PRESENTE NA INFÂNCIA  

 

Manoel de Barros ver em seus poemas a infância, mostrando que todos nós vivemos, 

nos inspiramos e é da infância que criamos, imaginamos e inventamos diversas coisas em nossa 

imaginação, inventando até palavras. Ela é uma forma de ver o mundo com um olhar diferente, 

infantil, onde nós temos a chance de nos destacar com um olhar curioso.  

 

A infância emergente transpõe as etapas da infância quando o eu corporal e as 

imagens parentais adquirem suas conotações culturais; e transpõe a jovem 

idade adulta quando uma variedade de funções sociais se torna acessível e, na 

realidade, crescente coercitiva [...] (ERIKSON, 1976, p. 216). 
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De acordo com Erikson (1976), percebemos que a infância tem suas funções no decorrer da vida 

de cada sujeito que vive em uma sociedade. Ao explorar o mundo infantil a criança começa a 

construir e a vivenciar momentos em que nós só vivemos no período da infância, a criança tem 

a curiosidade em aprender sempre coisas novas, e a poesia de Manoel de Barros mostra um 

pouco desses momentos únicos. Ele é um escritor que, por meio das palavras, nos transforma, 

dando sentido as coisas simples, mostrando caminhos onde a criança pode criar e recriar a 

realidade em que vive.  

A criança é um sujeito inquieto, mas ela é capaz de criar o próprio mundo, tem a 

capacidade de fazer semelhanças entre sua vida e os poemas de Manoel de Barros que 

descrevem a infância de forma clara e compreensiva, usando a imaginação e o seu potencial 

encontrado na realidade, pois a linguagem infantil permite melhor compreensão sobre a 

modernidade, vendo a infância como um caminho inicial para a vida de qualquer pessoa.  

Em uma sociedade, percebemos que a criança tem um olhar infantil sobre o mundo que 

a cerca, por isso, a infância representa o início da vida, construindo suas memórias, brincando 

na rua, no terreiro de casa, fazendo peraltagens e vivenciando sua criatividade até nas 

brincadeiras de sua infância.  

Nos dias de hoje, percebemos que as brincadeiras presentes nos poemas e na infância 

de Manoel de Barros, se tornaram memórias, essas memórias são lembranças que podemos 

recordar o relembrar os momentos vividos, com amigos ou com a família em um meio coletivo 

e individual, mas agora vivenciamos um encontro com meios tecnológicos que tiraram um 

pouco do encanto em que a criança tem ao brincar, mas claro, sem perder a capacidade que as 

crianças tem sobre os diferentes jogos de antigamente e os jogos tecnológicos que surgiram na 

contemporaneidade.  

Diante de tudo que é vivenciado na infância, alguns momentos marcam nossa história, 

momentos que tem a possibilidade de tornar-se memórias. A autora afirma que: “[...] Nossa 

memória não se apóia na história apreendida, mas na história vivida [...].” (HALBWACHS, 

2006, p.78-79). Ao lembrarmos da infância, buscamos rememorar acontecimentos que vivemos 

e são passados de geração para geração, nos construindo e transformando a nossa vida com 

muita alegria.  

É na infância que começamos a ter contato com diversas coisas, seja com palavras, 

brinquedos ou pessoas, mas com isso vamos refletindo sobre a nossa vida, buscando falar sobre 

nossa história, sobre os desafios que vivenciamos juntamente com os sonhos que começamos a 

querer realizar no decorrer da vida. “A lembrança é a sobrevivência do passado. O passado, 

conservando-se no espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens-
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lembrança. A sua forma pura seria a imagem presente nos sonhos e nos devaneios [...].” (BOSI, 

1994, p. 53). 

A autora Bosi (1994), nos mostra que as lembranças são construídas, sejam elas 

individualmente ou coletivamente, mas que através das memórias ela é lembrada a partir de um 

grupo de pessoas, relacionando o passado com o presente. Assim, relacionando com o autor 

Halbwachs (2006), ele comenta que: “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos 

e objetos que somente nós vimos.” (HALBWACHS, 2006, p. 30).Percebemos a semelhança 

que os autores falam quando comentam que as lembranças são lembradas coletivamente.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Percebemos que o poema “Peraltagem” de Manoel de  Barros, nos proporciona ter o 

contato com as memórias, pois a partir da rememoração da infância, obtemos momentos que se 

mostram as lembranças que são essenciais na vida de uma criança que deseja explorar o mundo 

infantil, mostrando elementos que constituem a base da infância acerca da leitura do poema e 

do lugar onde é construído os momentos que vivenciamos a infância.  

O reencontro com a infância nos faz relembrar um universo da imaginação, das 

brincadeiras que é oferecido dentro da leitura do poema, dando a possibilidade de reviver 

sentimentos e conflitos por meio da memória, seja individual ou coletiva, pois a criança tem 

uma sensibilidade infantil onde a memória evoca um chão presente na infância vivida. A vida 

tem suas fases, mas ao relembrar o passado, coloca diante do presente uma junção de 

sentimentos.  

A infância nos ajudou a relembrar as nossas vivências e experiências de nossa vida, 

mostrou também o quanto as memórias nos ajudaram a construir nossa identidade diante de 

uma sociedade tão contemporânea, mas que nos proporciona momentos de muita alegria que 

começamos nos construir na infância, essas memórias refletem significativamente o nosso 

passado.  

Contudo, entendemos que a infância tem um universo natural, onde a criança constrói o 

meio social em que a vive. O poema de Manoel de Barros, nos mostra uma linguagem simples 

por meio da realidade em que a criança passa no processo infantil. A infância é um momento 

de criar, imaginar e viver sua sensibilidade com um olhar de construção de mundo, 

considerando o aprender como uma forma de comunicar-se com as palavras escritas pelo autor.  
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DÉCADA DE 1990: IDENTIDADE, FORMAÇÃO E INGRESSO DO PEDAGOGO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 1 

 

Hudson Igor Rego Alves  
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

Índara Liliane Da Silva Souza (UERN) 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
A década de 1990 é transpassada por diversas mudanças nas políticas públicas para a educação. 

Almejando compreender, a partir de um olhar reflexivo, essas mudanças para a sociedade, mais 

precisamente para os profissionais da educação atuantes na referida década este trabalho é a resultância 

de uma pesquisa de campo do componente Práticas Pedagógicas Programadas, vinculado com a 

disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação. Objetivamos analisar a construção da identidade 

profissional do pedagogo que atua ou atuou na educação básica, considerando a formação e/ou ingresso 

na década de 1990, procurando identificar, nos posicionamentos discursivos de duas professoras (P1 e 

P2) da rede pública de ensino, a formação e o ingresso na docência, bem como compreender as 

necessidades formativas que mobilizaram o saber/fazer pedagógico na década estudada. Além disso, foi 

realizado uma pesquisa de campo, onde utilizamos como instrumento de coleta de dados um 

questionário investigativo estruturado, contendo nove perguntas, por meio desse percebemos que os 

profissionais deixam evidente que as mudanças educacionais desde o ingresso até hoje tornaram melhor 

o ensino, possibilitando novas formações e métodos para serem trabalhados na sala de aula. 

 

Palavras-chave: Pedagogia. Docência. Formação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação sempre foi vista como o caminho propulsor do desenvolvimento, e na 

década de 1990 a mesma passa a ser o palco de discussões mundiais, sobre o desenvolvimento, 

controle, aplicação e qualidade da educação, enfatizando também a necessidade da formação 

de identidade e saberes profissionais dos docentes. O processo educacional que esteve em 

cheque nos anos de 1990, tinha como prioridade atribuir um nível significante de 

desenvolvimento aos países que estavam buscando a melhoria educacional, onde eles sabiam 

visassem principalmente a melhoria de todo o processo educacional em questão. 

Com base nessa ideia era de se perguntar como o governo iria lidar com os investimentos 

na educação desta época, e a resposta encontrada foi primeiramente discutida em uma 

conferência mundial, onde vários pontos negativos foram encontrados, e apresentados a 

                                                             
1Trabalho apresentado a disciplina de Praticas pedagógicas programadas e Estudos Acadêmicos Introdutórios 

vinculado ao componente Estrutura e funcionamento da educação da Universidade Estadual do Rio Grande do 

norte – UERN/CAPF. 
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medidas cabíveis para a mudança do cenário, desse modo o Brasil começou a investir na 

educação como uma perspectiva de desenvolvimento, foram adotadas políticas públicas que 

enfatizavam com rigor a melhoria deste processo. Um marco nesse contexto foi a aplicação das 

políticas que visavam um regime de colaboração para uma melhor aplicação dessas medidas, 

com isso, as mudanças necessárias eram distribuídas, fiscalizando e monitorando todo o 

desenvolver do processo. 

Seguindo esse contexto, a realização do respectivo trabalho se deu como requisito do 

componente de Práticas Pedagógicas Programadas, vinculado a disciplina de Estrutura e 

Funcionamento da Educação perante a orientação da Professora Josefa Aldacéia Chagas de 

Oliveira, objetivando analisar a construção da identidade profissional do pedagogo que atuou 

na educação básica, considerando a formação e ingresso na década de 1990. 

Em relação à metodologia adotada, efetuamos inicialmente a leitura de alguns teóricos 

para fundamentar nossa pesquisa: Brasil (1971; 1988; 1996), Charlot (2014) e Tardif (2011) 

que corroboram a temática supracitada. Na sequência realizamos uma pesquisa de campo de 

cunho qualitativo, utilizamos como coleta de dados a aplicação de um questionário 

investigativo estruturado contendo nove perguntas dissertativa acerca da identidade do 

professor, seu ingresso e formação, e o exercer da sua profissão. Para resguardar a identidade 

dos Professores participantes, utilizaremos P1 e P2 para nos remeter aos docentes participantes. 

Nessa perspectiva nosso trabalho teve como finalidade identificar, nos posicionamentos 

discursivos dos profissionais da pedagogia, a formação e o ingresso na docência, 

compreendendo assim as necessidades formativas que mobilizaram o saber/fazer pedagógico 

da década estudada, analisando a construção da identidade profissional do pedagogo. 

 

2 O SISTEMA DA EDUCAÇÃO NA DÉCADA DE 1990: AVANÇOS E 

TRANSFORMAÇÕES 

 

O sistema vigente de ensino para os discentes na década de 1990 que predetermina os 

professores para a sala de aula era escasso referente à preparação do mesmo para sua atuação. 

Tendo em vista que no primeiro grau, os docentes que podiam atuar no primário (atualmente 

nomeado de ensino fundamental) era exigido apenas o segundo grau de escolaridade. Portanto, 

neste ponto ressaltamos como era ofertado todo o ensino básico dos educadores na década de 

1990, e as condições de infraestrutura da época de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica (LDB) n. 5.692 de 11/08/1971. 
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No tocante ao ensino de primeiro grau, este era destinado às crianças e pré-adolescentes, 

tendo o estudo geral de todas as disciplinas, em especial a língua nacional. Também de acordo 

com os Arts. 18 e 19 da LDB (1971): 

 

Art. 18. O ensino de 1º grau terá a duração de oito anos letivos e 

compreenderá, anualmente, pelo menos 720 horas de atividades.  
Art. 19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter a idade 

mínima de sete anos. 
 

Sendo este obrigatório até os 14 anos, e tendo sua continuação no segundo grau. De 

acordo com o Art. 23: 

 

a) a conclusão da 3ª série do ensino de 2º grau, ou do correspondente no regime 

de matrícula por disciplinas, habilitará ao prosseguimento de estudos em grau 

superior; 
b) os estudos correspondentes à 4ª série do ensino de 2° grau poderão, quando 

equivalentes, ser aproveitados em curso superior da mesma área ou de áreas 

afins. 

 

A partir de então, aqueles que queriam seguir a carreira magistral, poderiam atuar na 

educação primária, no entanto para atuar nas demais séries era necessário obter grau superior. 

A época de 1990 foi permeada de inovações subsequente de uma globalização e do 

sistema econômico capitalista, o que acarretou diversas mudanças no campo educacional. 

Houve diversas modificações antes e ao longo dessa década nas políticas educacionais, levando 

assim a um aprimoramento do ensino de qualidade para o Brasil. Podemos aqui evidenciar 

grandes contribuições que precederam para que esses avanços fossem alcançados, como por 

exemplo, a homologação da Constituição Federal de 1988, mais precisamente o Art. 205, que 

afirma a educação como: 

 

[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 
 

Abrindo portas para uma educação universalizada para todos como direito social. Mais 

adiante, no Art. 206 é constituído diversos direitos dos profissionais da educação – que 

atualmente já foram revogados e substituído –, pode-se destacar a: 

 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos 

de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
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exclusivamente por concurso público de provas e títulos; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal.  
 

Juntamente com esse pensamento foram elaboradas divisões de tarefas em uma 

perspectiva de colaboração para o Distrito Federal, Estados e Municípios. 

Um grande avanço contribuinte para a educação, além disso, foi a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira – LDB (9394/96) que determina o sistema educacional no Brasil. 

Vale destacar que dentre muitos requisitos importantes nesta lei, esta torna a formação superior 

obrigatória como requisito para lecionar, como nos remete o Art. 62: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
  

Observamos uma grande mudança nas exigências de formação com a nova LDB tendo 

em vista o ingresso na docência nos anos anteriores. 

No decorrer da década de 1990 a educação no Brasil também começou a desfrutar de 

vários planos governamentais e programas que atribuíam sua atenção ao nível de educação 

nacional, e outro marco propulsor para o avanço educacional e profissionalizante da docência 

foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF) que tinha como finalidade: 

 

[...] garantir uma subvinculação dos recursos da educação para o Ensino 

Fundamental, bem como para assegurar melhor distribuição desses recursos. 

Com este fundo de natureza contábil, cada Estado e cada município recebe o 

equivalente ao número de alunos matriculados na sua rede pública do Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1996). 
  

Nele consistia um regime de financiamento do Ensino Fundamental que foi implantado 

nacionalmente em 1998, onde seus recursos devem ser voltados únicos e exclusivamente nas 

ações de manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental, e na valorização do 

magistério. Tais recursos do FUNDEF eram compostos pelo regime de colaboração dos Entes 

Federados, onde cada um deles contribuem com uma parcela de recursos próprios vindos de 
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impostos, juntamente com a ajuda da União, figura central que concentra muitos recursos. Após 

a implantação do FUNDEF, o professor passou a ter uma melhor situação financeira e sua 

formação começou a ser mais valorizada, através de aplicações de cursos de capacitação 

profissional que visavam uma atualização e o aprofundamento dos conhecimentos 

profissionais. 

  

3 A FORMAÇÃO E O INGRESSO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO DECÊNIO DE 1990 

 

No decorrer do século XIX para o século XX a formação do educador obteve diversas 

mudanças, a partir de novas visões da educação e das mudanças no sistema de ensino, como o 

estabelecimento de formação e currículo específico para os professores. Cada modelo e formas 

de ensino de cada época deixaram suas marcas na educação como também no educador, onde 

foi se modificando de acordo com o tempo social. Na década abordada neste trabalho, a 

preparação docente para atuar na sala de aula se dava através do magistério, que substituiu a 

Escola Normal, com isso passou a ser lei que todo o território brasileiro fizesse ajustes a esse 

novo modo de formação através da criação dos Centros Específicos de Formação e 

Aperfeiçoamento do magistério (CEFAM, 1982), que de acordo com Vicentine (2009, p. 51): 

“[...] visava a fortalecer as condições das escolas de formação de professores, para que estas 

tivessem condições de preparar adequadamente novos docentes em nível médio, que atuariam 

no ensino pré-escolar e nas séries iniciais.” 

Com esse intuito, buscou atender as necessidades de capacitação dos professores para o 

sistema de ensino, passando a ter uma carga horária maior com duração de quatro anos. A 

seleção desses docentes para atuarem no magistério realizava-se através de um trabalho e de 

uma entrevista com o dirigente da instituição. Contudo, é válido salientar que ocorreu a 

descontinuação deste processo apesar do seu sucesso, todavia ele foi continuado pelos Estados 

até a promulgação da LDB (1996) que previu a formação superior para a atuação na educação 

básica. 

Pode-se depreender que com as evoluções globais e tecnológicas, é primordial uma 

formação capaz e profissional para atender a todas as necessidades presentes na educação dos 

alunos. É evidente que as exigências neoliberais refletem diretamente na escola, esse fato se 

constitui por diversos aspectos, como expõe Charlot (2014, p. 46): 

 

Primeiro, tornam-se predominantes as exigências de eficácia e qualidade da 

ação e da produção social, inclusive quando se trata de educação. Em segundo 

lugar, essas exigências levam a considerar o fim do ensino médio como o nível 
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desejável de formação da população em um país que ambiciona enfrentar a 

concorrência internacional e a abrir as portas do ensino superior a uma maior 

parte da juventude. Por um efeito de feedback, crescem as exigências atinentes 

à qualidade do ensino fundamental. Em terceiro lugar, a ideologia neoliberal 

impõe a ideia de que a “lei do mercado” é o melhor meio, e até o único, para 

alcançar eficácia e qualidade. 

 

Tendo em vista que o magistério, por ser uma licenciatura curta, não atende 

isoladamente as necessidades de uma sala de aula, é preciso ter uma formação continuada para 

melhor preparação e qualidade da ação educativa. 

A educação na ótica da “lei do mercado” tem um objetivo único que é visar a formação 

de profissionais para o mercado de trabalho. Entretanto, o papel da escola e do professor deve 

ir além da modernização econômica, deve respaldar a reflexão própria do aluno diante dos 

fatores presentes em sua vida, assim como afirma Charlot (2014, p. 37): 

 

A educação não consiste em transmitir conhecimentos acabados, mas em 

propor aos alunos situações e problemas que desencadeiem uma atividade 

intelectual que, com a ajuda do professor, leve ao conhecimento. Em outras 

palavras, a educação é o resultado de um trabalho intelectual do educando. 

 

As mudanças ocasionadas até a década em estudo foram de grandes passos de direito 

social, porém a visão de educação apenas para o futuro não considera a singularidade e o 

presente do educando, o seu pensar e questionamentos diante de situações cotidianas, 

Corroborando com Charlot (2014) a educação forma o educando para o conhecimento para que 

assim ele possa transformar seu meio social a partir das potencialidades advindas da sua 

educação. É nesse sentido que o educador precisa firmar se em uma formação não somente com 

um olhar profissional, mas também humano, para que assim, o mesmo possa conduzir o seu 

aluno para o conhecimento do todo e de si próprio como protagonista da sua aprendizagem. 

 

4 OS SABERES DOCENTES E A IDENTIDADE DO EDUCADOR 

 

O professor em sua profissão traz consigo não somente os saberes de formação, ele é 

constituído de amplos saberes indissociáveis do seu pessoal, que refletem em seu saber-fazer e 

no seu saber-ensinar. De acordo com a concepção de TARDIF (2011, p. 60) “Esses saberes 

provêm de fontes diversas (formação inicial e continuada dos professores, currículo e 

socialização escolar, conhecimento das disciplinas a serem ensinada, experiência na profissão, 

cultura pessoal e profissional, aprendizagem com os pares, etc.)” e complementa que “[...] a 

noção de ‘saber’ [...] engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) 
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e as atitudes dos docentes”. Portanto, é um saber pragmático que estabelece um modelamento 

e um remodelamento do seu ser, da sua identidade mutável e a atuação em sua profissão. 

Tardif (2011) classifica os saberes dos professores da seguinte forma: Os saberes 

pessoais dos professores, Saberes provenientes da formação escolar anterior, Saberes 

provenientes da formação profissional para o magistério, Saberes provenientes dos programas 

e livro didáticos e Saberes provenientes da sua própria experiência na profissão, na sala de aula 

e na escola. 

Ao vivenciar a realidade que a profissão propõe, o professor encontra no seu pessoal as 

aptidões necessárias para assumir essa prática. E é com o decorrer do tempo em carreira que o 

professor vai construindo sua identidade, criando novos modos de realizar seu ofício de mestre 

a partir das suas experiências. Porém, é perceptível que ainda há educadores que sobrepõe em 

seu exercício laboral apenas o saber teórico, fazendo com que não obtenha o êxito em suas 

práticas, pois além dos conhecimentos específicos é preciso se ter a didática para trabalhar em 

sala as práticas pedagógicas. 

 

5 ÁNALISE DO PERFIL PROFISSIONAL DO PEDAGOGO ATUANTE NOS ANOS 

90 

 

A partir da mudança explícita existente no decorrer das décadas na atuação do docente 

como agente principal destas questões, pode ser mencionado que em meio às dificuldades e 

impasses existentes até então, a educação não é a mesma em seus mais variados aspectos 

incluindo bons e ruins resultados. 

Dando ênfase nas análises, foram feitos questionários com finalidades definidas em: 

Perfil Profissional, Ingresso e formação e, por fim o constituir-se professora. Os questionários 

foram entregues para duas professoras atuantes na educação básica, com pseudônimos referente 

à Professora 1e Professora 2, com tempo de atuação entre 20 (P1) e 31 (P2) anos em cargos 

docentes. Observando o ingresso da P1 em 1999 e a atuação da P2 desde 1986,é possível 

distinguir entre estes períodos algumas diferenças, podendo ser citada suas nomeações que 

foram de formas distintas, sendo elas através de concurso público e indicação, neste caso, e é 

válido salientar, a professora P2 menciona que não havia em sua época concursos públicos.  

Em relação ao grau de escolaridade das entrevistadas no ingresso da profissão, a P1 

ingressou na sua carreira profissional com o Ensino Médio/Magistério e P2 teve seu início no 

segundo grau incompleto, pois no seu ano de ingresso não era exigido formação na área da 

educação. 
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No contexto de constituir-se professor surgem as indagações em relação à que se pautou 

a formação profissional no ingresso da carreira docente e na atualidade e,as dificuldades 

encontradas hoje no exercício laboral comparadas às vivenciadas no período inicial, houve as 

seguintes ressalvas: 

 

Quadro I: Respostas das professoras, referente à questão “5” e “6” 

 

 

P

1 

 

5 - “[...] no ingresso da minha prática docente, não tínhamos nenhuma formação 

profissional, os conhecimentos e as metodologias utilizadas na sala de aula era o que tinha 

adquirido no magistério. Hoje, depois da formação acadêmica, doscursos de capacitação e das 

novas tecnologias, temos subsídios para o desenvolvimento das competências consideradas 

fundamentais para o enriquecimento da minha prática docente”. 

 

6- “[...] ainda continua sendo a falta de participação dos pais na vida escolar dos 

seus filhos, deixando muito a desejar [...]”. 

P

2 

5- “Na época não tinha outra opção de trabalho era a que aparecesse, com 

continuidade foi tomando gosto e criando amor por minha profissão, hoje amo o que faço, ser 

educadora então é um orgulho para mim”. 

 

6- “[...] continuam existindo, hoje as dificuldades estão explicitas em se tratando de 

espaço físico e da localização da escola”. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Quando questionadas em que se pautou a formação profissional no ingresso da carreira 

até a atualidade é visível uma concordância ao fato de não ser necessário haver formação para 

iniciar a prática docente. Sendo que a P1 exemplifica sua formação acadêmica e acesso às novas 

tecnologias fatores cruciais para a melhoria. Já P2 demonstra seu amor e satisfação pela 

profissão que crescendo de acordo com o tempo. 

Em relação ás dificuldades que foram encontradas no ingresso e as dificuldades atuais 

as repostas foram contextualizadas nas questões da realidade em que foram expostas até os dias 

atuais, para P1 desde o momento que se tornou educadora até agora sente falta dos pais dos 

alunos no âmbito escolar. P2 acreditando que sempre haverá dificuldade em todos os âmbitos, 

mencionado o espaço físico da escola onde ensina. Este contexto serve para demonstrar que 

cada local há um olhar mais marcado ao que causa mais desconforto. 

 

Quadro II: Respostas das professoras, referente as questões “7” e “8” 

P1 7- “[...] Na minha prática docente ao ingressar na carreira o planejamento 

deixava muito a desejar, era feito mensalmente através do livro didático referente a cada 

serie, não tinha replanejamento em o que tinha planejado. Nos dias atuais tem-se uma 

visão totalmente diferenciada, planeja-se diariamente, replaneja quando se faz 

necessário, refletimos sobre as ações planejadas, que leva a uma melhor atuação em sala 

de aula e no processo de ensino-aprendizagem”. 
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8- A estrutura física era bem desconfortável, não oferecia espaço suficiente 

para atender a demanda dos alunos, só oferecia um quadro de giz, livros e um apagador 

não tinha matérias didáticos dificultando assim o trabalho do professor. Atualmente 

nossa estrutura escolar é bastante espaçosa, climatizada, oferece recursos 

metodológicos, som, TV, Datashow, notebook, impressora. Essas condições de trabalho 

são importantes para o enriquecimento e desenvolvimento do trabalho docente. 

P2 7- “Inicialmente o docente fazia seu planejamento individual, uma vez ao mês 

se tinha com o coordenador pedagógico da secretaria de educação. Hoje existe a 

interação, acompanhamento do supervisor da escola, estudos semanalmente, formação 

todos os meses com a equipe pedagógica da SEDUC[...]. ” 

 

8- “Os aspectos infra estruturais, melhorou, mais ainda deixa muito a desejar, 

principalmente quando se fala do espaço físico das escolas, é uma das maiores 

dificuldades em nossa carreira profissional atualmente para se desenvolver nossos 

projetos pedagógicos, precisamos sair do espaço da escola para serem realizadas”. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Para fins de planejamento/replanejamento as duas participantes do questionário 

evidenciam as formas soltas e mínimas que passavam para o processo de planejamento escolar, 

chegando a mencionar que não havia espaço para replanejamento, esboçando críticas e falhas 

no contexto antigo. Hoje em dia é visto maior participação e interação através das formas e 

ferramentas atuais, trazendo benefícios na forma de ensino. 

Nas questões relacionadas à infraestrutura surge uma grande diferença da realidade dos 

dias atuais. Após compactuarem com a mesma resposta por parte das participantes as 

precariedades das décadas de ingresso tanto de 80 quanto 90, surge uma contradição de 

realidade do agora. A P1 é situada em um espaço de conforto e satisfatório para a execução de 

seu trabalho usufruindo de tecnologias e ambientesadequados e P2 expressa o contrário, 

demonstrando necessidade de mudanças para melhorar o exercer da profissão em vários 

aspectos físicos. Vale destacar que essa diferença está intrínseca nos dias atuais de cada uma. 

 

Quadro III: Resposta das professoras, referente as questões “9” e “10” 

P1 

9-“[...] Atualmente temos um amplo reconhecimento de saberes específicos 

que caracteriza a nossa profissão docente, saberes desenvolvidos tanto no processo 

de formação para o trabalho, como no próprio cotidiano das nossas atividades”. 

 

10-“Nas últimas décadas muitas transformações aconteceram na educação 

e na profissão do professor, onde anteriormente o nosso trabalho como docente era 

de forma mecânica numa perspectiva tradicional. Tendo em vista como uma 

necessidade de mudança do paradigma do ensino baseado na aquisição do 

conhecimento e no desenvolvimento de competências que atenda às necessidades do 

aluno na sociedade na qual está inserida com finalidade de formar cidadãos críticos e 

transformadores. ” 

P2 

9- “Ter formação específica na área que exerce sua profissão, está sempre 

procurando sempre se aperfeiçoar em sua área, participar das formações 

continuadas”. 



 

 

P
ág

in
a1

5
7

6
 

10- “Enfrentar a modernidade tecnológica em escolas não preparadas para 

essa inovação tanto pelo o aluno quanto pelo professor, quando é proibido utilizar. 

[...] A questão da banalidade em relação a imagem emblemática do professor. ” 
Fonte:  Elaborada pelos autores. 

 

Aos saberes imprescindíveis coube certa relação nas questões de formações propícias 

para o desempenho da função destinada a elas, demonstrando uma inquietação para melhorar o 

desempenho atual em relação ao que foi vivido no início do ingresso. 

Com os desafios mais uma vez surgem as particularidades de cada vivência. A P1 expõe 

um ponto de vista que isola de sua perspectiva um aluno que seja exposto como “fantoche” do 

pensamento tradicional, desejando e sinalizando uma mudança como finalidade em formar 

cidadãos críticos. Sendo que, P2 esboça a difícil forma de acesso referente as novas tecnologias 

e da forma que o professor está sendo tratado nos dias atuais, demonstrando insatisfação com o 

tratado desproporcional referente ao que o docente realmente merece. 

As questões educacionais de divergência e concordância podem ser trazidas até os dias 

atuais. Não há total satisfação, mas existe uma necessidade de valorar uma profissão que resiste 

aos diversos modelos e mudanças no decorrer dos anos. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Através desta pesquisa, foi possível constatar nas respostas dos professores pesquisados 

que em suma a formação e identidade dos mesmos se consolidaram através da prática do ensinar 

exercida na sala de aula. É possível identificar também a falta de exigência perante o exercer 

da profissão, haja vista que uma das colaborados não tinha sequer o magistério no período de 

ensino em 1990. 

Com isso, surgem exigências no decorrer da profissão que dispuseram de um melhor 

aperfeiçoamento dos educadores, levando-os a saírem de sua zona de conforto e despertarem 

para um aperfeiçoamento continuo na sua área. Exigências essas que transpassaram todo 

decênio de 1990 e que resultou de grandes mudanças o que podemos compreender através da 

fala das professoras colaboradoras. Isto posto, concluímos que através dessas mudanças nas 

políticas educacionais o pedagogo atuante na década de 90, pespegou positivamente a 

necessidade de mudanças na formação do profissional e sua forma de atuação na sala de aula 

para melhor desenvolvimento intelectual do educador e do educando. 
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RESUMO 

 
Este trabalho trata-se de um estudo acerca da atuação da mulher no magistério e tem como objetivo 

analisar a predominância feminina no Curso de Pedagogia do Departamento de Educação/DE, do 

Campus Avançado de Pau dos Ferros/CAPF, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte/UERN. A metodologia adotada, fundamenta-se na abordagem qualitativa com pesquisa 

documental, pois para a obtenção das informações necessárias para a construção dos dados, foi utilizado 

o site da instituição, obtendo a lista de professores do curso pesquisado.Já a análise foi realizada através 

da utilização de estatística descritiva simples. Os dados obtidos apontam que no Curso de Pedagogia do 

CAPF/UERN, atualmente, é 100% composto por mulheres.  A análise dos dados, fundamentada em um 

referencial teórico acerca da feminização do magistério, revelou que no Curso de Pedagogia do 

CAPF/UERN, há a predominância da mulher no magistério. Isso significa dizer que assim como há a 

predominância da mulher no magistério da Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, na instituição pesquisada, essa predominância reflete também no ensino superior que 

formam os/as professores/as das etapas em que o magistério é predominantemente feminino.   

 

Palavras-chave: Feminização do magistério. Curso de Pedagogia. Magistério.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo conhecimento e o processo de ensino e aprendizagem desses, existem 

desde os primórdios da humanidade, portanto, não podemos considerar que é algo da 

contemporaneidade. A educação, de um modo diferente de ser em relação ao agora, existe desde 

a “existência do homem”. 

Compreendendo a educação como o ato de ensinar e aprender, podemos então pensar 

que cada descoberta do homem no seu meio foi uma forma de educação pois, necessitou da 

interação entre os indivíduos para que os conhecimentos e as novas descobertas fossem geradas 

e divulgadas e expandidas socialmente de geração em geração, e com isso, acontece também a 

aprendizagem desse novo conhecimento. E assim, termos conhecimento sobre tal atualmente. 

Na história da humanidade, durante muitos séculos, o homem foi considerado como 

verdadeiro ocupante do espaço público e o único a trabalhar fora de casa para suprir as 
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necessidades financeiras da família, sendo considerado o provedor e por isso, o chefe da casa. 

Já a mulher considerada apenas como um ser ocupante do ambiente doméstico, “[...] uma vez 

que casamento e maternidade se constituíam na verdadeira carreira feminina.” (FREIRE, 2011, 

p. 240). Desse modo, sua função era a procriação e os cuidados com o lar, sem direitos sociais, 

sem autonomia financeira, sem direitos de participar da vida púbica, já essas atribuições eram 

apenas para os homens. 

Desse modo, compreendermos a necessidade do conhecimento de como aconteceram as 

grandes evoluções no decorrer da história da humanidade, a história da vida em sociedade. E 

entre essas evoluções, existem as conquistas de direitos voltados para as mulheres tanto no meio 

social quanto no meio individual, por meio de incansáveis lutas. Nestes direitos conquistados 

por elas, estão o direito a educação, o direito ao trabalho fora de casa, o que garante uma 

autonomia financeira e consequentemente, tem contribuído para as conquistas sociais, culturais. 

E com isso a mulher, ao conquistar diferentes espaços no mundo social, cultural e trabalhista, 

tem também conquistado direitos no lar, buscando romper a barreira da submissão ao homem, 

considerada social e culturalmente natural por longos séculos, e ainda hoje em muitas 

sociedades.  

Esta pesquisa tem como relevância uma análise sobre a atuação da mulher na atualidade 

das relações de trabalho, mais especificamente no campo trabalhista docente, tendo como 

objetivo analisar a predominância feminina no Curso de Pedagogia do Departamento de 

Educação/DE, do Campus Avançado de Pau dos Ferros/CAPF, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte/UERN,  procurando denotar a predominância do sexo feminino no quadro 

de docentes do Curso de Pedagogia, analisando o número de professores(as) existentes no curso 

oferecido por esta Universidade, em que se utilizou o site como meio para obter as informações 

necessárias para este estudo, a análise dos mesmos foi realizada através da utilização de 

estatística descritiva simples. 

A metodologia adotada para a realização deste trabalho, fundamenta-se na abordagem 

qualitativa com pesquisa documental, pois para a obtenção das informações necessárias para a 

construção dos dados, utilizamos o site oficial da instituição1, UERN, obtendo a lista de 

professores do curso pesquisado.  Os dados obtidos foram contabilizados para realizar as 

discussões e obter os resultados da pesquisa. 

 

 

                                                             
1http://www.uern.br/campus/servico.asp?item=pau-dos-ferros 
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2 FEMINIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

Nas sociedades primitivas não existia educação formal, os conhecimentos eram 

repassados de gerações em gerações de forma oral ou por meio da convivência, não havia 

escritos (COSTA, 2009). Os primeiros indícios da escrita, propriamente dito, surgiram na 

Mesopotâmia tornando o processo mais formal, mas, antes desse processo a escrita era 

caracterizada por gravuras em pedras e cavernas (GILES, 1987). 

O surgimento da escrita possibilitou o acesso a conhecimentos sobre acontecimentos da 

antiguidade, de forma que estes possam ser retomados atualmente com o objetivo de investigar 

e reconstruir de modo a formar novas culturas ou mesmo inserir em culturas já existentes, este 

acesso não seria mais por meio da convivência e da oralidade de seus antecedentes e passa-se 

a ser formalizado de modo que os indivíduos pudessem recorrer a estes escritos para obter 

informações originais. 

A educação de hoje está associada ao desenvolvimento da educação do passado, pois a 

educação de nossos antepassados foi de grande importância para a transmissão dos valores que 

hoje temos na contemporaneidade, como afirma Marrouo (1975, p. 4) “A história da educação 

na antiguidade não pode deixar indiferente nossa cultura moderna: ela retraça as origens diretas 

de nossa própria tradição pedagógica.” Todos os conhecimentos que possuímos hoje é resultado 

de esforços dos povos antigos. 

Com o que temos de herança na educação, nos possibilita continuar evoluindo na 

construção de novos saberes ou mesmo, muitas vezes aperfeiçoando alguns. Com a evolução 

da história, a educação se tornou um mecanismo importante para a existência real do homem, 

tornou-se também um direito para todos, literalmente, pudessem ter acesso a esse bem, mesmo 

que para esse acontecimento muitas pessoas precisaram lutar ou mesmo precisam continuar 

lutando incansavelmente para conseguir. 

Na sociedade o que podemos considerar como o “diferente”? de acordo com Louro 

(2008, p. 6) a diferença vem a existir em relações, que nesse contexto, são relações existentes 

no interior da sociedade, em que se é colocado um corpo ou uma pratica como referência, e só 

será mencionado tudo ou qualquer coisa divergente da nossa referência. Tudo que vem ao 

encontro em oposição do que consideramos como o certo ou “normal” nos causa incomodo, o 

ingresso e a continuidade da mulher nos direitos conquistados causou e causa muitas tribulações 

pois desde o inicio todas as lutas e conquistas iam contra as regras impostas pela sociedade, 

muitas coisas, como a diferença, a desigualdade, o preconceito não são fatores naturais da 

mesma, estes são naturalizados pela hipocrisia da maioria dos seus cidadãos.  
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Na virada do século XIX começaram os movimentos com maior repercussão das 

feministas em busca de seus direitos, o voto, por exemplo, uma forma de tornar-se ser 

participante e ativo das decisões da sociedade, e elencou-se a isso os interesses pelo 

desenvolvimento intelectual e social, respectivamente, o direito a educação, o acesso a certas 

profissões, etc. em momentos de efervescência social e política, grupos de minorias usaram de 

outros meios para enfrentamento em buscas de seus objetivos, como os meios de comunicação, 

como afirma “[...] o movimento feminista contemporâneo ressurge, expressando-se não apenas 

através de grupos de conscientização, marchas e protestos públicos, mas também através de 

livros, jornais e revistas.” (LOURO, 1997, p. 16). 

A mulher tem uma grande importância tanto para o surgimento como para o 

desenvolvimento da/das sociedade(s). Desde sempre a mulher procurou e continua procurando 

seu lugar no meio social, e durante muito tempo foi considerada como um ser sem vontades e 

destinada somente ao lar e aos afazeres domésticos, essa imposição continuou até o início do 

capitalismo, por surgir a indústria e precisar de um trabalho barato, e o trabalho feminino tinha 

essa característica, ser barato: 

 

Nas sociedades agrícolas antes de Cristo, as mulheres eram incumbidas de 

gerar filhos, cuidar deles e fazer pequenos trabalhos com animais ou 

plantações. Esse contexto continuou até o início do capitalismo, quando as 

fábricas começaram a admitir por serem uma força de trabalho mais barata – 

ainda mais em tempos de crise (SOUZA, 2012, p. 3). 

 

Esse ser, que por muito tempo foi considerada como frágil e de fácil manipulação, com 

muitas lutas, manifestações e outros movimentos sociais conseguiram alguns direitos, como, o 

voto, o acesso do trabalho, o de realizar escolhas sobre o seu futuro, o de frequentar a escola, 

tanto como na forma de docente quanto na forma de discente. Mas, mesmo com tantas 

conquistas ainda existem países em que as mulheres não possuem o devido respeito sobre si ou 

continuam, em algumas de suas ações, estagnadas no tempo, um bom exemplo de País que 

possuem essa dificuldade em avançar nos direitos da mulher é a Índia, em que a mulher continua 

sendo explorada no trabalho industrial, tendo baixa participação e baixa renumeração, é 

explorada em seus afazeres domésticos também, porque precisam, além de trabalhar na 

indústria de forma exploratória, elas devem continuar exercendo o trabalho doméstico para 

manter a tradição do País, em relação a isso, Krishnan (2015, p. 265) explica que: 

 

Nas últimas décadas, vêm crescendo o número de mulheres que buscam 

trabalho renumerado na Índia. No entanto, as taxas de participação feminina 

nos locais de trabalho ainda são baixas, [...]. Ao mesmo tempo em que as 
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mulheres estão sendo incorporadas ao trabalho assalariado explorador, elas 

também são instadas a aguentar maiores cargas de trabalho doméstico 

(KRISHNAN, 2015, p. 265). 

 

A dificuldade no avanço da mulher na sociedade e na escola está ligada diretamente 

com a descriminação sobre o sexo feminino. A mulher começou a ter contato com a “educação” 

em sua própria casa, em que os ensinamentos eram voltados para o lar, com o objetivo de tornar 

futuras boas esposas e boas mães. 

 

A educação tida como meta chegava à mulher sob o intuito de melhorar a 

educação dos filhos, homens, obviamente. Descritas como ignorantes e 

frívolas, mais violentas que seus maridos, as mulheres brasileiras do século 

XVIII desenvolviam atividades essencialmente coloniais e domésticas, como 

dar ordens aos negros, reger as atividades da casa, zelar pelo bem-estar da 

família (LAJOLO, 2001, p. 835). 

 

Mas com muitas lutas, o seu lugar no “mundo” foi surgindo e se concretizando ao longo 

do tempo. No começo, a sua educação formal era repassada pela igreja em que “[...] aprendiam, 

além de normas religiosas, a ler, escrever e noções de matemática.” (STAMATTO, 2002, p. 3), 

neste mesmo momento elas possuíam noções da diferença entre classes sociais, por serem 

ensinadas a possuir um tratamento superior sobre os escravos. 

Com um processo lento sua participação nas salas de aulas foram acontecendo mas, 

diferentemente dos dias atuais em muitas escolas, as salas de aula  eram organizadas por pelo 

sexo dos alunos, ou seja, havia salas em que frequentavam apenas meninas e só quem poderia 

ensinar  era uma mulher, e onde havia salas de frequência masculina só poderia haver meninos 

e o seu professor só poderia ser homem, como diz Stamatto (2002, p. 3) “[...] somente 

professoras mulheres poderiam dar aulas às meninas e professores homens aos meninos e nunca 

as meninas estariam ao lado dos meninos na mesma sala de aula”. Assim, além das mulheres 

ingressarem nas salas de aula como alunas elas ingressaram no mesmo momento como 

professoras. 

De acordo com Senkevics (2011) ao passar do tempo à docência foi adquirindo 

características femininas, chegando a ser uma profissão significativamente de mulheres.  



 

 

P
ág

in
a1

5
8

3
 

 
Fonte: Censo do Professor, 2007/(INEP) 

 

Neste sentido pode-se perceber o crescimento do número de mulheres inseridas no meio 

educacional, a ponto de ter alto nível de porcentagem ao tratar-se do magistério nas séries 

iniciais da educação básica, este fato pode estar ligado ao fato de que elas possuem instintos 

maternos e sensibilidade. Reafirmando  

 

estudos sobre a mulher, conferindo-lhes um caráter mais acadêmico e menos 

militante. Não me parece, no entanto, que sejam essas razões que justificam 

por que gênero conseguiu se consolidar, mas sim sua carga conceitual mais 

densa e compreensiva, já que aí se inscrevem não apenas o social, mas também 

o biológico, a cultura e a natureza (LOURO, 1995, p. 103). 

 

Com isso a mulher tinha o papel de construir uma família, bem como de cuidar dos 

filhos, mantê-los saudáveis, além de ter o papel social, no âmbito da educação, de promover a 

estas crianças um aprendizado que tanto poderia ser para a prestação social que serviria para o 

sexo masculino e para o feminino, ensinar-lhes a ser boas esposas e a cuidar dos filhos, podendo 

essas características influenciarem no seu sucesso no trabalho na docência. 

 

A atividade docente passaria, a partir de então, a ser associada a características 

tidas como naturalmente femininas, tais como: apaciência, a afetividade, a 

abnegação, a doação, a minuciosidade, o jeito para lidar com crianças. Estas 

características, associadas à religião, fomentariam a ideia de que a docência 

constituía-se como sacerdócio e não como profissão (FREIRE, 2011, p. 250-

251). 

 

Se antes as mulheres ensinavam os seus filhos os papeis sociais que eles iriam se 

submeter, nesse período, com a Feminização do magistério, e por ter uma imagem de proteção, 

a mulher passou até então a ter o papel de docente para que através das suas qualidades pudesse 

formar os indivíduos capazes de seguir com o que era imposto pela sociedade e assim se 
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entendia que se constituía uma vocação para a mulher, a de lecionar, já que está serviria com 

amor, cuidado e carinho para com as crianças que a elas foram confiadas no âmbito da educação 

e de certa forma foi um avanço muito grande para as mesmas, pois antes suas vidas se resumiam 

ao lar e a igreja, havendo assim uma constante ampliação na educação, especialmente, nas series 

iniciais, justificando-se e relacionando-se ao fato das mulheres “possuírem” o dom para a 

maternidade, que se resumi a preparação dos seus filhos para socialização, o cuidar e educá-las. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa documental que terá abordagem quantitativa, que 

por sua vez possui em seus objetivos a obtenção do número de docentes da UERN/CAMEAM 

do sexo feminino analisando a predominância desse gênero dentro do corpo de lecionadores do 

Curso de Graduação de Pedagogia.Os dados coletados foram obtidos através do site da UERN, 

e foram organizados em uma tabela e gráfico para realizar as discussões e obter os resultados 

da pesquisa.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados foram obtidos através do site da UERN-CAMEAM, e os mesmos foram 

analisados de acordo com o referencial obtido durante o trabalho, e por meio da estatística 

descritiva simples, pois os nossos dados trata-se de uma única variável, o número de docentes 

do sexo feminino do Departamento de Educação, Curso de Pedagogia, da UERN-CAPF é 

composto por 24 (vinte e quatro) profissionais, com unanimidade do sexo feminino, ou seja, 

todos os profissionais são mulheres, os dados revelam que assim como há a predominância da 

mulher na educação infantil, e nas series iniciais do ensino fundamental I, essa predominância 

também reflete no ensino superior no curso de Pedagogia do CAPF, pois formam professores 

das etapas em que o magistério é predominantemente feminino.Portanto muitos foram os 

impasses para se chegar de fato as mulheres a lecionar, mas através de incansáveis esforços a 

mulher ganhou autonomia e seus direitos de fato foram ampliados e respeitados. E elas cada 

dia vem tomando espaços na educação, não só em salas de aulas como cita os autores, mas em 

diversos cargos de direção que antes eram exclusivos aos homens. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a realidade de que atualmente no que se refere ao Campus da 

UERN/CAPF as mulheres têm o seu espaço no magistério e que o quadro de docentes do 

Departamento de Educação é composto totalmente pelo sexo feminino, pois diferente do 

passado a mulher se faz presente tanto ao que diz respeito a educação no âmbito escolar quanto 

em seio familiar. Tais informações, mostram o resultado de um caminho de trabalhos, lutas e 

principalmente de conquistas realizadas pelas mulheres para conseguir seu espaço na sociedade. 

É nessa realidade que se encontra a presente Universidade, com um alto número de mulheres 

no exercício do magistério, sem que haja diferenças no campo de atuação ao que se refere a 

esse exercício, tanto na Universidade Campus-Pau dos Ferros como nas escolas de educação 

básica do Rio Grande do Norte. Com a predominância feminina, principalmente no meio 

educacional, podemos considerar que a mulher já abranda um lugar de grande prestigio na 

sociedade e continuara as lutas, para que os direitos sejam adquiridos e conquistados, e 

futuramente ocupem o mesmo patamar dos demais indivíduos que compõem a sociedade. 
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RESUMO 

 
Nos últimos anos, os discursos disseminados pelas mídias foram fundamentais para a constituição das 

identidades políticas de Dilma e Bolsonaro. Mediante o exposto, este trabalho intenciona analisar os 

discursos políticos que circulam(ram) nas mídias brasileiras, especialmente nos anos 2016 e 2019, de 

modo a identificar as redes de memória que sustentam a constituição da imagem da ex-presidenta Dilma 

Rousseff e do atual presidente Bolsonaro. Metodologicamente, este estudo caracteriza-se sob o método 

descritivo-interpretativo de corpus, de viés qualitativo, tendo em vista que se propõe analisar, 

comparativamente, quatro materialidades de diferentes mídias sociais, sendo estas: duas capas da revista 

Isto é (2016; 2019) e um post no Twitter que discursiviza a representação das figuras políticas 

supracitadas. Além disso, as análises constituem-se, fundamentalmente, com base nos postulados 

teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, inserindo-se, mais especificamente, nos estudos 

foucaultianos (2019), bem como em outros autores, tais como Bourdieu (2012),Gregolin (2005), 

Sargentini (2015), Piovezani Filho (2007). A partir das análises das capas da Isto é, foi possível 

identificar que, após ambas as figuras reagirem energicamente a acontecimentos políticos (impeachment 

da ex-presidente Dilma; e atitudes controversas do então presidente),a mídia retratou de modos 

diferentes as imagens das respectivas autoridades: enquanto a figura feminina de Dilma foi cristalizada 

como explosiva, descontrolada, histérica e incapaz de governar o país, a figura do atual presidente 

caracterizou-se a partir da simbologia de um leão fora de controle, que emana força e sagacidade apesar 

das adversidades. Estes discursos influenciam(ram), eventualmente, a repercussão de tais estereótipos 

no meio social, sendo ilustrados, portanto, no post extraído do twitter. Em suma, conclui-se que o uso 

de diferentes termos para caracterizá-los contribuiu para o estabelecimento de efeitos de sentidos 

distintos que deixam entrever as redes de memória que circundam as figuras fermina (histerismo e 

incapacidade) e masculina (bravura e fortaleza).  

 

Palavras-chave: Discurso político. Mídias sociais. Redes de memória.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o cenário político brasileiro foi alvo de inúmeros escândalos, 

protestos e debates calorosos que provocam(ram) no país um ambiente de ansiedades e 

polarizações das opiniões. A mídia, por sua vez, vem narrando tais acontecimentos e, como 

consequência, acaba por disseminar os discursos que emergem desse contexto político na 

sociedade. No entanto, essa disseminação, muitas vezes,não ocorre de maneira neutra, pois, 

estando os enunciados (e os discursos), a grosso modo, carregados de posicionamentos 
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ideológicos (FOUCAULT, 2014), as matérias possibilitam, eventualmente, a modulação das 

opiniões dos espectadores por meio da manipulação dos efeitos de sentido que deixam entrever 

posicionamentos políticos dos enunciadores (seja de forma sutil ou não) na descrição dos fatos.  

Para ilustrar, pode-se citar os casos que envolvem o impeachment da ex-presidenta 

Dilma (2016) e os discursos contraditórios do presidente Bolsonaro (2019), amplamente 

noticiados pelas mídias. Em ambos, os noticiários e as demais mídias sociais não somente 

divulgaram informações acerca dos acontecimentos políticos, mas, também, influenciaram, 

consequentemente, os modos de pensar e agir dos sujeitos – que posicionaram-se contra ou a 

favor dos(as) acontecimentos/ações em torno dessas figuras.Além disso,as mídias auxiliaram 

numa espécie de “criação estereotipada” das imagens das respectivas autoridades, em que os 

dois foram/são ilustrados, no geral, como “loucos” e “despreparados”, mas com nuances e 

intensidades de retratações distintas entre eles.  

Em suma, o que faz diferir esses discursos são os efeitos de sentidos que retomam as 

redes de memórias culturais do país, que envolvem os gêneros feminino e masculino. Para 

Gregolin (2007, s.p., grifos do autor), isso ocorre porque “certos discursos que circulam na 

mídia contemporânea produzem uma rede simbólica que forja identidades a partir de uma 

‘estética de si’ [...] e produzem subjetividades como singularidades históricas a partir do 

agenciamento de trajetos e redes de memórias”. Deste modo, pode-se compreender as mídias 

não somente como um meio de veiculação das informações, mas, também, como um dispositivo 

que modula identidades.  

Partindo do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar os discursos que 

circulam(ram) nas mídias sociais durante os anos de 2016 e 2019, buscando identificar, mais 

especificamente, as redes de memória que embasam a constituição das imagens políticas, tanto 

da ex-presidenta Dilma Rousseff como do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Isso posto, 

justifica-se o interesse em abordar tal temática por este processo de constituição da imagem 

política apresentar-se relevante na articulação das relações sociais atuais. Além disso, este 

debate possui relevância também para a área científica, principalmente em torno da Análise do 

Discurso de linha francesa (AD), pois o estudo envolvendo os discursos políticos e as redes de 

memória sob a perspectiva comparativa das duas figuras ainda se faz escassa.  

Metodologicamente, a pesquisa constitui-se sob o estudo descritivo-interpretativo de 

corpus, embasando-se, primordialmente, nos postulados foucaultianos (2019) – uma vez que 

sua teoria aborda os conceitos basilares deste trabalho, como, por exemplo, redes de memória 

–, além de outros autores e estudiosos da área, tais como Gregolin (2005), Piovezani Filho 

(2007) Sargentini (2015), que discutem acerca dos discursos políticos na mídia; e Bourdieu 
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(2012), que constrói discussões de gênero, mais especificamente acerca da supremacia 

masculina em detrimento ao feminino.  

Deste modo, para constituir o corpus de análise, selecionou-se duas capas da revista Isto 

é, dos anos 2016 e 2019, bem como dois posts do twitter. A seleção e coleta dessas 

materialidades nas respectivas mídias, por sua vez, se justifica a partir da compreensão de que 

estas discursivizam a representação das identidades políticas de ambas as figuras, tendo em 

vista que as duas edições da revista veiculam notícias tanto sobre o impeachment da ex-

presidenta Dilma, como também enunciam os comentários controversos do então presidente. 

Logo, ao analisar, comparativamente, tais materialidades, torna-se possível identificar as redes 

de memória que embasam tais imagens estereotipadas das respectivas autoridades. Além disso, 

sob a perspectiva de que determinadas posições enunciativas corroboram para a manipulação 

da opinião do público, optou-se por coletar, para cada acontecimento político, um post do 

twitter para compreender até que ponto tais notícias podem manipular a opinião do sujeito 

espectador. 

Portanto, para melhor compreensão das análises, seguiremos o seguinte percurso de 

leitura, a saber: (a) dois tópicos teóricos intitulados “Mídias sociais e a política: constituição de 

subjetividades” e “Redes de memória e interdiscurso: análise sob a égide das Formações 

Discursivas”, que discutirão acerca dos discursos políticos, redes de memória, mídias e 

subjetividade; além do (c) tópico analítico “A construção de sentidos nas representações 

discursivas das figuras de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro nas capas IstoÉ”, que fará 

articulações entre as teorias e as materialidades, de modo a construir análises mais aprofundadas 

sobre o assunto; seguidos das conclusões. 

 

2 MÍDIAS SOCIAIS E A POLÍTICA: CONSTITUIÇÃO DE SUBJETIVIDADES  

 

Cada discurso tem em si características próprias e comportamentos heterogêneos que os 

configuram como discursos distintos, e, por consequência, exigem diferentes modos pelos quais 

os podemos analisar. No tocante as mais distintas características que entram em jogo ao 

tratarmos dos discursos políticos, vemos que seu corolário nos leva a percebê-lo pelo contexto 

no qual esteja inserido, conforme postula Sargentini (2015, p. 219) “o discurso político torna-

se refém das formas de circulação”, isso significa que não podemos deixar a parte os meios de 

produção que massificam esses discursos, uma vez que são parte integrante destes enquanto 

tessituras discursivas. Sendo assim, cabe-nos espicular, de certa forma, alguns traços do 
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funcionamento das mídias sociais em parceria com a modulação discursiva aqui posta em 

discussão, a saber: política. 

Atualmente, com o avanço das tecnologias digitais e modernização das mídias, é notório 

o crescimento na circulação dos enunciados ao redor do mundo, e isso ocorre de maneira 

essencialmente democrática. Qualquer sujeito pode, dessa maneira, ganhar direito a voz e vez 

no interior das redes sociais do mundo digital. O aumento do uso dessas ferramentas de 

comunicação social traz consigo não pequena relevância histórica, uma vez que é por meio 

delas que podemos, enquanto sujeitos discursivos, fazer funcionar os mais diversos 

posicionamentos ideológicos. No tocante ao esteio político, fazer uso das redes sociais tornou-

se, conforme considera Sargentini (2015), uma reconfiguração política que leva em 

consideração aquilo que Pêcheux nomeou como “língua de vento” (por ser dinâmica), conceito 

que entra em detrimento com a noção de “língua de madeira” (estática).  Sendo que aquela é 

tida como ainda mais “leve” nas formas de dizeres políticos nos dias atuais, uma vez que na 

WEB, alguns espaços são tomados pelos sujeitos e dão margem a tornarem-se palanques 

político-ideológicos dos mais diversos posicionamentos, atuando, dessa maneira, como uma 

rede de propagação discursiva.  

Haja vista tamanha relevância na condição de medium, o impacto resultante da 

utilização das tecnologias digitais associadas ao discurso político tem gerado mudanças 

significativas, conforme salienta Piovezani Filho (2007, p. 117), “com efeito, as inovações 

tecnológicas, em conjunto com uma série de transformações históricas de diferentes durações, 

parecem ter contribuído para o advento de mudanças bastante significativas nas práticas de 

produção e de interpretação dos discursos políticos”. 

Uma das mudanças advindas com isso é a espetacularização da vida dos políticos 

enquanto sujeitos públicos. Seus atos e omissões, como também sua postura frente às 

adversidades que permeiam sua candidatura, são amplamente midiatizados e noticiados em 

meios de comunicação – sobretudo na internet, onde o acesso ocorre de modo gratuito e ao 

alcance dos dedos. Diferentemente do que ocorria no passado, em que um dos contatos mais 

próximos das figuras políticas acontecia somente em palanques de comícios eleitorais, ou 

através do rádio, sendo que neste, o texto discursivo abrange somente uma forma de enunciação, 

a saber, de nível verbal. Sendo assim, tamanha exposição midiática atua sobre uma fabricação 

do “eu” comportamental político em consonância com a versão de tal postura esperada pelo 

sujeito eleitor. A este respeito, Piovezani Filho (2007, p. 119) elenca alguns aspectos referentes 

a postura política expectada, quais sejam: sinceridade, honestidade, simplicidade e 

generosidade. Tais atributos denotam aspectos de um sujeito extremamente estreito em sua 
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Formação Discursiva, segundo o autor, essas atitudes dão condução à credibilidade e a 

legitimidade desse discurso. Portanto, as mídias, no esteio político, atuam de modo a fazer 

circular sentidos matizados por sujeitos ideologicamente distintos, e com isso dão condição de 

existência ao aparecimento de posicionamentos defendidos por vertentes múltiplas, 

constituindo, assim, subjetividades e modos de subjetivação que emolduram discursos.  

 

3 REDES DE MEMÓRIA E INTERDISCURSO: ANÁLISE SOB A ÉGIDE DAS 

FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

 

É interessante pensarmos a respeito de memória como um jogo do inconsciente, uma 

vez que, pela compreensão comum, denotamos a palavra como um processo de completa 

clareza de significado, um domínio de lembrança de um fato histórico passado que se é 

recordado. Foucault (2008, p. 28) nos faz perceber memória, não como às vistas de um meio-

dia, não como um domínio de lembrança, mas como um processo linguístico de ordem do não-

dito, ou melhor, do já-dito mas reorganizado em novas proposições/dimensões, pelo que 

discorre: “[...] todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que este já-

dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um ‘jamais-

dito’”, sendo assim, nenhum “novo” enunciado poderia ser definido por esse adjetivo, uma vez 

que não é que o enunciado seja novo, mas, a partir de relações externas ao discurso, pode 

denotar novos sentidos. Temos que as formações discursivas imperam sobre os significados e 

interpretações dos enunciados. 

Os enunciados são motivados, (re)distribuídos, (res)significados, a partir de enunciados 

anteriores. O interdiscurso é a conexão entre as redes de memórias advinda das condições de 

regras de formação dos sujeitos (COURTINE, 1981), são como que peças que montam um 

quebra-cabeças, as quais mesmo que distintas, quando unidas formam um todo. Os sujeitos são 

intercruzados por discursos vários, e estes são aquilo que os constituem, o interdiscurso é, 

especificamente, a ligação, o elo entre um e outro discurso. Pelo que define Foucault (2008, p. 

26): como um “nó em uma rede” cada enunciado relaciona-se com outras séries de formulações, 

com outros trajetos que se cruzam e constituem identidades através da reativação da memória 

discursiva. Foucault nos fala ainda da relação de significado entre as unidades quando remetidas 

ao antecessor no jogo de remissões, sendo que as unidades não se indicam a si mesmas, mas 

são construídas a partir de um campo complexo de discursos. Assim, memória, interdiscurso e 

intradiscurso, caminham de mãos dadas, e conjuntamente atuam na constituição das 
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subjetividades e dos sentidos de cada campo discursivo, acerca dessa conjuntura, Gregolin 

postula:  

 

O interdiscurso é o lugar em que se constituem, para um sujeito que produz 

uma seqüência discursiva dominada por uma FD determinada, os objetos de 

que esse enunciador se apropria para fazer deles objetos de seu discurso, assim 

como as articulações entre esses objetos, por meio das quais o sujeito 

enunciador dará coerência a seu propósito no interior do intra-discurso, da 

seqüência discursiva que ele enuncia (GREGOLIN, 2005, s.p.). 

 

A autora ainda salienta que “não se deve perder de vista o fato de que o discurso acontece 

sempre no interior de uma série de outros discursos, com os quais estabelece co-relações, 

deslocamentos, vizinhanças” (GREGOLIN, 2005, s.p.), e esse campo associado acontece 

historicamente, sendo que os enunciados podem ser ressignificados e retomados dentro de 

outros discursos, sendo por eles dispersos, radicalizados, sobrepostos, substituídos. Trata-se de 

considerar a emergência de “novos” discursos, não como que advindos de um externo irreal e 

existentes em si, mas através de redes de memória, pois estas atuam de modo basilar na 

produção de sentidos ressignificados em discursos distintos. Sendo assim, as redes de memória 

são gerenciadoras no surgimento de deslizamentos semânticos, tomando efeitos de sentido 

distintos em cada contexto de enunciação, pois, devem ser percebidas no interior das Formações 

Discursivas. Destarte, “cabe ao analista de discurso investigar as condições complexas [...] nas 

quais se realizou um determinado enunciado, condições que lhe dão uma existência específica” 

(GREGOLIN, 2005, s.p.).  

 

4 A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS NAS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DAS 

FIGURAS DE DILMA ROUSSEFF E JAIR BOLSONARO NAS CAPAS ISTOÉ 

 

As capas de revistas se constituem como materialidades discursivas (verbal ou não 

verbal) que marcam previamente a posição dos sujeitos, em linhas gerais, o leitor desse gênero 

se depara com a solidificação de discursos que explicita nos elementos imagéticos as 

construções de sentidos que permeiam as verdades discursivas circundadas na sociedade. A 

partir desse pressuposto a edição da IstoÉ publicada em 4 de abril de 2016, traz na capa a 

seguinte imagem:  
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Figura 4: Capa da ISTOÉ 

 

Fonte: Revista Isto É, publicada em 4 de Abril de 2016 

 

Nessa formulação imagética se destaca em um plano central o fotograma focando na 

expressão facial da até então Presidenta Dilma Rousseff, solidificando como chamada central 

“As explosões nervosas da presidente.”.  Importa destacar ainda os elementos verbais abaixo 

da intitulação central da capa, “Em surtos de descontrole [...] Dilma quebra móveis dentro do 

Palácio, grita com subordinados [...] e perde (também) as condições emocionais para conduzir 

o País.”. Diante da exposição desses elementos verbais e não verbais explicito na capa, a IstoÉ 

tenta emplacar as relações de sentidos que por um longo percurso da história acompanharam a 

figura feminina.  

Nesse contexto, a representação construtiva da Presidenta Dilma Rousseff está 

associada aos estereótipos machistas nos quais as mulheres são seres puramente emocionais, 

consequentemente descontroladas emocionalmente para o jogo do poder político.  Recorremos 

a Bourdieu (2012) ao explicar que essas verdades simbólicas que se exercem sobre os corpos, 

são resultados de estruturas e mecanismo que desencadeiam na sociedade essa reprodução de 

sentido, ou seja, o poder simbólico não se exerce sem a colaboração das instituições que 

aparelham essas manifestações. Nessa conjectura se percebe que a construção dos discursos 

enfatizados nessa materialidade tenta dialogar com o que Foucault (2008) denomina de já-ditos, 

enunciados que já circulam no âmbito social.  



 

 

P
ág

in
a1

5
9

4
 

Já na edição circulada em 1 novembro de 2019, a revista IstoÉ apresenta em sua capa a 

imagem do Presidente Jair Bolsonaro mesclada a de um leão, que representa o símbolo de 

soberania e força no reino animal, com  a seguinte manchete “Bolsonaro um leão fora de 

controle.”. Vejamos a capa a seguir:  

 

Figura 5 Capa da ISTOÉ  

 

Fonte: Capa de IstoÉ, publicada em 1 de novembro de 2019 

 

Na imagem exposta pela revista é destacado o olhar de Bolsonaro idêntico ao do Leão, 

bem como a expressão raivosa da boca, todas essas construções visuais são contextualizadas 

com o texto título da matéria, assim sendo, nota-se na produção discursiva em questão a 

intenção de destacar a personalidade e a virilidade do presidente com ao do animal que nos 

imaginários de verdades produzidas na sociedade detém a simbologia de orgulho, segurança e 

domínio. Ao elaborar discursivamente ambas as capas, a revista tem como objetivo atrair o 

olhar do leitor, tendo em visto que ambas as imagens e textos são resultados de edições, assim 
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sendo, a construção das imagens estão permeadas de ideologia circuladas no próprio veículo de 

comunicação.  

Para Bourdieu (2012), o olhar é uma espécie de poder simbólico que depende da posição 

do indivíduo que percebe e daquele que é percebido, sendo o correlativo da instrumentalização 

da instituição simbólica das relações em que as mulheres ficam subordinadas as condições 

inferiores em detrimentos aos homens, já para Foucault (1996) o corpo funciona como uma 

superfície de inscrição dos acontecimentos, inteiramente marcado por linguagem e dissolvido 

nas ideias. Deste modo, a revista emplaca em suas capas, por meio de linguagens verbais ou 

visuais suas produções de sentidos e vontades de verdades em torno das figuras emblemáticas 

de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro.  

É oportuno ressaltar que vivemos em uma época ambientada pela cultura da mídia, 

diante da evolução da internet e a da emergência das tecnologias de comunicação, a forma de 

disseminar informações também mudaram. Partindo disto, alguns discursos que se propagam 

nas mídias contemporâneas produzem uma rede simbólica que solidificam identidades, são 

essas práticas discursivas que constituem verdadeiros dispositivos identitários e 

consequentemente produzem subjetividades permeadas de singularidades históricas a partir das 

redes de memórias que lhe atribuem sentidos (GREGOLIN, 2007).  Para tanto analisaremos a 

repercussão que essas capas causaram no âmbito das mídias digitais, especialmente na rede 

social twitter.   

 

Figura 3: Retirada do Twitter  

 

Fonte: twitter.com  
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Na materialidade discursiva acima, o usuário de forma irônica afirma que “Não existe 

machismo na sociedade”, e logo após   temos a construção imagética das capas de ambos os 

presidentes. Deste modo, recorremos à noção de poder contemplada por Foucault (2004), em 

que o poder é uma espécie de procedimento que permeia todo o corpo social, produzindo coisas, 

discursos, saberes, verdades. Cada sociedade tem a sua verdade controlada, ou seja, é através 

dos mecanismos e instâncias de poderes que os enunciados são alcunhados em verdadeiros ou 

falsos, em que os discursos emergem como verdadeiros, partindo disto, para Foucault (2004) o 

que está em questão é os efeitos de poder que circulam entre os enunciados, e como e por que 

em certos momentos eles se modificam. Nessa perspectiva, existe a atuação de redes de poderes 

que ligam simbolicamente o corpo feminino ao espaço do machismo, tendo em vista a 

construção estereotipada de forma negativa da imagem da presidenta Dilma em contraste com 

a exaltação da imagem do presidente Bolsonaro.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Mediante as discussões tecidas ao longo deste trabalho, pôde-se compreender que os 

discursos que circulam(ram) na mídia, principalmente entre os anos de 2016 e 2019, foram 

decisivos para a repercussão de estereótipos no que concerne à identidade política da ex-

presidente Dilma Rousseff (2016) e do atual presidente, Jair Bolsonaro (2019), podendo ser 

identificados nas materialidades das duas capas de revista Istoé e de um tweets.  

Assim, enquanto ambos reagiram energicamente a acontecimentos políticos, como é o 

caso do impeachment de Dilma, bem como os comentários e atitudes contraditórias do então 

presidente, a mídia os retratou de modos diferentes: a identidade política de Dilma, por ser uma 

figura feminina, foi cristalizada como explosiva, autoritária e histérica; já Bolsonaro, sendo o 

“representante” da figura masculina, foi materializado como um governante altivo, forte e sagaz 

ao ser imageticamente representado por um leão em metamorfose.  

Isso posto, vale destacar que estes efeitos de sentido se constituíram com base em redes 

de memórias que circundam as figuras feminina (ao comparar Dilma ao histerismo e a 

incapacidade) e masculina (bravura, força e virilidade, no caso de Bolsonaro). Tais discursos, 

por sua vez, ao serem veiculados nas mídias, influenciaram a repercussão desses estereótipos 

no meio social, provocando, consequentemente, a manipulação das opiniões dos sujeitos, que 

passaram a posicionar-se a favor ou contra, e, eventualmente, a disseminar os posicionamentos 

nas mídias virtuais, como pôde-se identificar na materialidades do tweet.  



 

 

P
ág

in
a1

5
9

7
 

Assim, diante de tais apontamento e considerando relevância dos estudos políticos no 

efervescente cenário brasileiro atual, bem como os(as) inúmeros(as) 

acontecimentos/materialidades em constante emergência, faz-se necessário que outros 

caminhos de análise sejam observados, não se esgotando apenas a esse viés temático. 
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RESUMO 
 

A reinserção das fontes orais e locais na produção historiográfica brasileira vem ampliando o debate 

sobre a relação memória e oralidade. Pois a memória permite aos homens a construção de sua identidade 

enquanto sujeitos históricos. Com base nessa afirmação, o presente artigo objetiva interpretar a 

relevância da memória, da identidade de um povo e do contexto histórico que está inserido. Para análise, 

recorre-se a algumas noções teóricas que fundamentam a relação entre discurso e memória. A entrevista 

considerada na análise qualitativa foi realizada no primeiro dia de março de 2019, com o Professor José 

Valdir Gomes Bezerra, sobre o Memorial Padre Coriolano Holanda Cavalcante, inaugurado em 

fevereiro de 2018. O interesse dos pesquisadores no tema justifica-se por ainda não se conhecer nenhum 

trabalho em torno da história local; pelo sentimento de curiosidade; por também fazer parte da história 

do município e, principalmente, por interpretar que as narrativas orais permeiam a cultura local de 

habitantes da região, contribuindo para o seu processo cultural.Os resultados apontam para a influência 

da religiosidade para a relevância sócio-político-econômica da comunidade. E a conclusão que se chega 

é que os discursos produzidos no cotidiano permeiam a cultura local dos habitantes da região, fazendo 

emergir as memórias e a história de suas origens, da família, da comunidade, do município. É possível 

reconstruir e valorizar as experiências individuais e coletivas para a construção da consciência histórica, 

enfatizando que a história nunca está pronta, nem é absoluta, além de que o fazer histórico é um processo 

permanente, vivo e que diz respeito a todos. 

 

Palavras-chave: Memória. História. Identidade.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano está sempre construindo a sua identidade, a partir de um contexto real, 

conhecido a partir de evidências, numa complexa e intensa relação entre passado/presente. E a 

proximidade entre o fato escrito e oral possibilita um encontro com a objetividade a 

subjetividade e a coloca como uma fonte adicional para a pesquisa, permitindo que a história 

protagonize sua identidade e ocupe um novo espaço no contexto social. 

As referências bibliográficas que tratam do tema: memória, história e identidade 

mostram que a memória tem caráter subjetivo por ter como base o ser, sua história, identidade 

e o contexto em que experiência (cf. BOSI, 1994; HALBWACHS, 1990; POLLAK, 

THOMPSON, 1992). 

Dentre os estudos já realizados sob essa temática, pode-se citar o trabalho de Bosi 

(1994), para memória e sociedade; o de Halbawachs (1990), para a memória coletiva; o de 

Pollak (1992), para a memória e identidade social e o de Thompson (1992), para a história oral.   
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Em Pacajus, no Ceará, ainda são raros os estudos que tratam do tema história oral e 

identidade, restringindo-se a entrevistas por ocasião dos festejos da cidade, como por exemplo, 

o dia da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição (8 de dezembro), momento em que 

o site da Prefeitura https://www.pacajus.ce.gov.br/ divulga o evento. A sua história local, 

contudo, é suficientemente notável. O que pode ser confirmado através do Memorial Padre 

Cori, inaugurado em 03 de fevereiro de 2018, na Rua Poeta Pedro Cesário, por trás da Igreja 

Matriz. 

O que se propõe neste estudo é interpretar algumas noções teóricas sobre memória, 

história e identidade e apresentar a narrativa que permeia a cultura local de habitantes de uma 

região. Para análise do processo de produção da identidade e constituição ética do sujeito, 

recorre-se às pesquisas de teóricos como Bosi (1994); Halbwachs (1990); Pollak, Thompson 

(1992), entre outros.  

A entrevista considerada na análise, de natureza qualitativa, foi realizada com o 

Professor José Valdir Gomes Bezerra (Guia voluntário do Memorial), em 1º de março de 2019. 

O estudo da história de Padre Cori é relevante para o conhecimento da história local. Assim, 

este trabalho estrutura-se da seguinte maneira: 1) Memória, História e Identidade, 2) A 

Entrevista e 3) Análise.  

 

2 MEMÓRIA, HISTÓRIA E IDENTIDADE 

 

A memória individual não está isolada de sua história e identidade, encontra-se 

relacionado às percepções produzidas pela memória coletiva e pela memória histórica. A 

vivência em vários grupos desde a infância estaria na base da formação de uma identidade 

cultural. As percepções adicionadas pela memória não se resumem em datas, nomes e fórmulas, 

eles representam experiência, reencontros, vivências, histórias passadas. Dessa forma, a 

memória é compreendida como a sucessão de acontecimentos marcantes na vida de um povo.  

A memória do ser humano é guardiã de sua história e reveladora de sua identidade. Mas 

também, espaço de mistérios que fascina e impulsiona o caminho do conhecimento, um 

caminho que estamos sempre a percorrer, em busca do estando no mundo e de nele sabermos.  

Esses saberes, por trata-se de seres humanos dotados de razão e sensibilidade, são 

relevantes em suas narrativas orais, memórias, histórias e identidades. Entretanto, como destaca 

Thompson (1992), faz-se necessário ficar atento para o quanto de simbolismo está impregnado 

o nosso mundo consciente. Por isso, sugere que se preste atenção no discurso que está sendo 

construído e no contra discurso que não está sendo dito. 

https://www.pacajus.ce.gov.br/
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Pollak (1992) destaca que o silêncio também tem sua significação em um contexto de 

entrevista, e que pode está relacionado a vários fatores, como por exemplo, a relação do 

entrevistado com o pesquisador. 

Assim, memória, história e identidade apresentam algumas características: a memória 

(Bosi (1994), em Memória e Sociedade: lembranças de velhos) é um fenômeno individual, 

íntimo, próprio, que aflora na consciência em forma de imagens-lembrança.  

Já Halbwachs (1990), em a Memória Coletiva, expressa que a memória não é um 

fenômeno estritamente individual, mas um fenômeno coletivo, que influencia as lembranças 

dos indivíduos, como afirma Pollak (1992, p. 201): "construída coletivamente e submetida a 

flutuações, transformações e mudanças constantes".  

Assim, para Halbawchs (1990), a memória não deve ser avaliada isoladamente, mas 

relacionada ao contexto social em que o sujeito está inserido, pois depende de suas relações 

familiares, sociais, políticas, religiosas; não só de sua subjetividade. 

A esse respeito, Bosi (1994, p. 411) destaca que: “Por muito que deva à memória 

coletiva, é o indivíduo que recorda. Ele é o memorizador e das camadas do passado a que tem 

acesso pode reter objetos que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de um tesouro 

comum.”. 

Halbawchs (1990) expressa que o ato de lembrar não é somente uma lembrançade 

reviver um momento passado, mas um refazer através de imagens e ideias de hoje as 

experiências do passado. Dessa forma, amemória é uma imagem construída no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual. 

Essas lembranças, no dizer de Bosi (1994), se refazem a partir de ideias e valores de 

hoje, parte desse passado, pois a memória é seletiva. E como destaca Pollak (1992, p. 203), 

“nem tudo fica gravado ou registrado. Fica o que significa, o que representa.” Destaca também 

que um ponto importante no estudo da memória é que “há uma ligação fenomenológica muito 

estreita entre a memória e o sentimento de identidade" (POLLAK, 1992, p. 204). Ele ressalta 

que ao reconstruir acontecimentos pretéritos, ao mesmo tempo, construímos a nossa própria 

identidade e do grupo em que estamos inseridos. 

Em relação à identidade, Pollak (1992, p. 204) destaca que: “A construção da identidade 

é um fenômeno que se produz, em referência aos outros, em referência aos critérios de 

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta 

com os outros”. Portanto, ao relembrar o passado, redesenhamos uma imagem a partir daquela 

que temos, no sentido de representar o passado na história presente.  
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Nesse contexto, memória, história e identidade se identificam, se referenciam e se 

coletivizam na construção e reconstrução de fatos e acontecimentos vividos por seres humanos 

que compartilham o seu individual no social, no intuito de pertencimento. Mas, para que isso 

ocorra, Pollak (1992) destaca que é preciso que se organize um quadro de referências: discursos, 

homenagens, acontecimentos, lugares específicos, personagens e etc. que reforcem e expliquem 

a memória social, já que se está construindo a própria identidade. 

Assim, ao relatar sobre memória, não se pode desvincular-se da história e da construção 

de identidade, principalmente por ser ela dotada de subjetividade, onde presente e passado se 

entrelaçam e se redescobrem, como no caso da técnica de entrevista, momento em que se pode 

registra fatos e conhecimentos com razão e sensibilidade transformadora da realidade posta em 

que vivemos. O que se pode observar na entrevista que segue. 

 

3 A ENTREVISTA 

 

Para Haguette (1997, p. 86), a entrevista é: “Um processo de interação social entre duas 

pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por 

parte do outro, o entrevistado”. Partindo dessa definição, às 07h30min do dia 01 de março de 

2019, no município de Pacajus, estado do Ceará, especificamente à Rua Poeta Pedro Cesário, 

240 A – Centro, espaço onde está situado o Memorial Padre Coriolano, foi realizada a entrevista 

com o Professor José Valdir Gomes Bezerra (ver anexo 1), voluntário responsável pelas visitas 

ao Memorial. 

A entrevista foi autorizada pelo entrevistado através da assinatura de umTermo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ver anexo 2), permitindo o uso de suas imagens e expressão 

oral sobre a cultura e a história da região, para fins de publicações científicas e/ou jornalística, 

entre outras.  

Na sequência, as questões abertas que direcionaram as narrativas discursivas: 

 

1) PROFESSOR, QUAL A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE PACAJUS?  

 

Pacajus é um município brasileiro do Estado do Ceará, distante de Fortaleza 51,1 km. 

A via de acesso para a capital é a BR-116. Localiza-se na Região Metropolitana de Fortaleza.  

Pacajus tem origem na tribos Tapuia dos Jaracu, ou Paiacu, que habitavam a região. 

Sua denominação original era Guarani, depois Missão dos Paiacu, Monte-Mor, Monte-Mor-o-
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velho, Guarani e, desde 1943, Pacajus.A região entre às margens do Rio Choró e Rio Acarape 

era habitada por índios como os Jenipapo, Kanyndé, Choró e Quesito. 

As origens de Pacajus remontam ao início do século XVIII (provavelmente 1707), 

quando nestas terras foi instalada a Missão dos Paiacus. A instalação desta missão pelos jesuítas 

foi possível com a doação de uma légua de terras situadas nas margens do Rio Choró, tendo 

como intermediário o desembargador Cristóvão Soares Reimão. Este reduto teve certa 

configuração urbana, edificando-se casas residenciais e uma capela de taipa e chão batido, 

admitindo-se como padroeira Nossa Senhora da Conceição. 

Com a transferência dos índios para Portalegre, no Rio Grande do Norte em 1762, o 

local no qual foi construído uma capela de taipa e algumas casas passou a ser sítio Monte-Mor-

o-Velho, que teve como administradores dois moradores de Cascavel: o sargento-mor Jerônimo 

de Antas Ribeiro e o padre José de Sousa. 

Através da missão, depois sesmarias e ao redor da Igreja Velha (construída pelos índios 

no século XIX e que ainda existe) surgiu o núcleo urbano que hoje se chama Pacajus. 

Pacajus possui atualmente em torno de 61.838 mil habitantes que estão divididos em 

três distritos: Pacajus sendo a sede do município e os distritos de Itaipaba e Pascoal.Sua 

economia é baseada no comércio em geral, na agricultura, principalmente no cultivo do caju 

com a produção de doces e cajuína, e da castanha, que possui um grande número de exportação. 

Além da mão de obra do agricultor, temos também grandes empresas que produzem sucos que 

são comercializados para todo o Brasil.  

Atualmente, o número de indústrias tem crescido, principalmente com a parceria do 

município de Horizonte que emprega grande maioria dos pacajuenses em suas indústrias. Outra 

área de economia da cidade é o turismo, que também tem sua participação com os eventos 

culturais e religiosos. 

O movimento cultural se faz através dos festivais de quadrilhas, o Festival do Caju, 

Festival do Milho, Festa da Mandioca, que ocorre juntamente com o aniversário da cidade, 

Feira da Cultura Pacajuense e vários festejos religiosos, entre estes a Paixão de Cristo. A 

Paróquia de Nossa Senhora da Conceição foi criada em 03 de fevereiro de 1940 e teve como 

seu primeiro vigário o Padre Coriolano de Holanda Cavalcante.  

 

2) FALE UM POUCO SOBRE O PADRE CORIOLANO DE HOLANDA CAVALCANTE  

 

Coriolano Holanda Cavalcante, nascido a 27 de dezembro de 1912, no município de 

Cascavel, foi ordenado padre da Igreja Católica Apostólica Romana, por D. Manoel da Silva 

Gomes.  
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O primeiro Pároco do município de Pacajus, no Ceará, foi Coriolano Holanda 

Cavalcante. Quando a paróquia foi criada, em 03 de fevereiro de 1940, Padre Cori, como 

conhecido, era vigário de Aquiraz, o bispo Dom José Delgado o transferiu para Pacajus, onde 

residiu e exerceu a sua função ministerial como sacerdote, e também teve uma grande atuação 

civil.  

Padre Cori tinha uma visão social e política bem apurada, por isso, não exercia somente 

a sua função ministerial, mas também política, tornando-se um cidadão muito atuante e 

influente na cidade, de tal maneira que, para um candidato ser eleito como Prefeito de Pacajus, 

comentava-se que ele precisava antes “tomar um cafezinho na casa do Padre Cori e receber dele 

a sua benção.” Embora sendo apenas comentário, o fato é que o Padre tinha muita influencia e 

prestígio no meio político, não só da cidade de Pacajus, como também de todo o Estado do 

Ceará. Com essa influencia e esse prestígio político, Padre Cori foi conseguindo muitas 

benfeitorias para a cidade de Pacajus: alguns poços artesianos de água, instalação de postos de 

saúde e, inclusive, conhecimentos práticos.  

Padre Cori passou a ser, em Pacajus, uma espécie de médico, sem diploma de medicina. 

Exercia o seu ministério cuidando da população mais carente, que não tinha acesso aos serviços 

de saúde e assistência social, raros na época. Padre Cori também foi um educador por 

excelência, sendo o primeiro diretor educacional por muitos anos na cidade, no Colégio 

Cenecista Cônego Eduardo Araripe.  

Padre Coriolano, percebendo a carência da educação de Pacajus, fundou um 

educandário com internato e externato para meninos. Na época, a professora Maria Lobo 

lecionava em uma escolinha para meninas. Então, eles resolveram unir as duas escolas, 

nascendo a Escola Reunida, sendo na sequência a escola Padre Coriolano. Esse trabalho como 

educador, resultou na fundação do Colégio Cônego Eduardo Araripe, instituição pertencente à 

CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – na qual ele foi professor da 

disciplina Educação Moral e Cívica e de Língua Portuguesa, de janeiro de 1962, a janeiro de 

1969, depois desse período, assumiu o cargo de Diretor da referida instituição.  

Padre Cori estava sempre estudando, se atualizando em seus conhecimentos. Seu hobby 

era manter comunicação à distância através do Radioamadorismo. Possuía licença e diploma 

de Radioamador Classe B e A, utilizando o prefixo PY7VDW para comunicar-se com colegas 

de várias partes do país e do mundo, registro comprovado pela Carteira de Rádio Amador do 

Ministério das Comunicações, Departamento Nacional de Telecomunicações. 

O Padre Cori tinha uma grande visão de futuro, percebendo que a Igreja Matriz, 

conhecida hoje como Igreja Velha ou Igreja Mãe, localizada à Rua Cícero Nogueira, já não 
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portava os munícipes que ali frequentavam, propôs à comunidade a construção de uma outra 

igreja, a Igreja Matriz (Paróquia Nossa Senhora da Conceição), uma obra bem arquitetada, de 

grande porte e em uma área que se tornou o centro da cidade de Pacajus, com recursos próprios, 

pois foi o único herdeiro de uma família de boas condições financeiras.Percebeu também que a 

cidade crescia para a Zona Oeste, exatamente para onde a cidade realmente cresceu. Na época, 

os munícipes mais antigos relatam, ele sofreu muitas pressões da comunidade que não via a 

necessidade de outra igreja na cidade, principalmente pela grandiosidade do prédio. Mas sua 

espiritualidade e personalidade forte não o fizeram desistir, mesmo com sua saúde abalada (mau 

de Parkinson e diabete), continuou a sua luta e começou a construção por sua conta. E quando 

a comunidade percebeu que o padre estava realmente disposto a concluir a obra, abraçou a ideia, 

resultando em um prédio magnífico, que hoje (75 anos após), diante do crescimento e 

desenvolvimento da cidade, já se torna até pequeno, a ponto de, em grandes festejos, a 

comunidade ocupar os jardins da igreja.   

Permaneceu como pároco até 1976, quando afastou-se da direção da paróquia por 

motivos de saúde. Permaneceu residindo em Pacajus em sua residência, situada na Rua Manoel 

de Sousa Falcão, no centro de Pacajus. Anexo à sua casa edificou pequena capela, onde 

celebrava santa missa todos os dias. Faleceu dia 27 de dezembro de 1993, tendo sido sepultado 

no cemitério Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Igreja Matriz.  

 

3) COMO SURGIU A IDEIA DO MEMORIAL?  

 

Resp.: O Memorial Pe. Cori foi pensado por ocasião do jubileu de brilhante da paróquia 

(75 anos), a comissão de organização dos festejos criou um espaço muito bonito, decorado, 

organizado com as memórias do Padre Cori, onde estão expostas as peças que ele utilizava, 

como paramentos, óculos, documentos pessoais (até os cabelos), documentos da Igreja, roupas, 

fotografias, terços, medalhas, livros, objetos litúrgicos, além de um sino que ele comprou na 

época (há 70 anos) para colocar na torre da Igreja Matriz (vê anexo 3). É um espaço que 

homenageia a passagem do pároco pela cidade, com toda a história vivenciada que fala através 

dos objetos expostos.      

No espaço pode-se conhecer, através de objetos, imagens e documentos, parte da 

história de Pacajus. O espaço foi pensado como uma homenagem ao Padre Cori. Suas peças 

foram adquiridas na própria paróquia e com alguns dos antigos moradores da cidade de Pacajus. 

A importância é fazer com que as pessoas relembrem/e ou conheçam a história vivida e a grande 

contribuição do Padre Cori, que era uma liderança muito lúcida para o desenvolvimento da 
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cidade e dos munícipes. Ele influenciou não só na formação cristã, mas também na educação, 

na política, na saúde e na formação social.  

O Memorial Padre Cori presta uma justa homenagem histórica a ele, por seus quarenta 

anos como pároco de Pacajus, e por sua relevância para a vida sócio-político-econômica de 

nossa cidade. Homem devotado às coisas da Igreja e do povo em geral, Padre Cori, tem 

nestelocal suas memórias como exemplo de uma vida inteira dedicada à concretização de seus 

ideais, por mais ousados que possam parecer ao juízo da História, e de firmeza em suas 

convicções. 

Para visitação, de segunda a sexta, das 08h às 11h30 – das 13h às 17h, sendo agendadas 

através do E-mail: contato@paroquianossasenhoradaconceicao.com Tel. (85) 3348.0284. No 

endereço: Rua Poeta Pedro Cesário, 240 A – Centro - Pacajus – Ceará. 

 

4 ANÁLISES 

 

Na entrevista realizada, é possível percebe-se a importância da religião para o 

desenvolvimento da cidade de Pacajus - Ceará. A comunidade se forma em torno da Igreja, que 

tem um peso muito importante na formação da sociedade. A presença da igreja na vida dos 

munícipes os ajuda não só no processo religioso, como também no sentido de vida, na promoção 

da paz, do progresso e do crescimento.      

Importante destacar que a memória, como próprio da pessoa, como expressa Halbwacbs 

(1990), deve ser entendida como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um fenômeno 

construído coletivamente e submetido a mudanças constantes. 

A análise do contexto específico, a entrevista sobre o Memorial Pe. Cori, na qual 

efetivamente ocorreu os elementos constitutivos da memória, individual/coletiva, pode ser 

percebido pelos acontecimentos vividos pelo Pe. Cori e pelos acontecimentos vividos pela 

comunidade. De acordo com Pollak (1992), são acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre 

participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase 

impossível que ela consiga saber se participou ou não.  

A reflexão que se coloca é sobre a memória como um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva. Uma vez que a construção da 

identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros.  

Segundo Pollak (1992), se a memória é socialmente construída, toda documentação 

também o é. Assim, destaca que não há diferença fundamental entre fonte escrita e fonte oral. 

A fonte oral é exatamente comparável à fonte escrita. Nem a fonte escrita pode ser tomada tal 

mailto:contato@paroquianossasenhoradaconceicao.com
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e qual ela se apresenta. A interpretação do passado de cada um é a sua memória específica, pois 

é possível notar também que uma pesquisa sobre memória, história e identidade faz-se sempre 

a partir de alguma fonte, um documento.  

E como expressa Bosi (1994, p. 16), “a memória é um intermediário da cultura, e das 

culturas, e de diferentes épocas e vivências”. Essa afirmativa relaciona a memória e a cultura 

com a linguagem e o discurso. Isso porque a memória vive no ato da fala, da linguagem, do 

discurso, do registro. Partilhada também através de objetos culturais, conforme Mauad (2001, 

p. 163): 

 

A cultura, ao realizar-se no dia a dia, coloca em funcionamento uma série de 

códigos que permitem expressar esta “realidade diária”, por meio de objetos, 

pensamentos, comportamentos, palavras, etc., que assumem funções sígnicas 

variadas no processo de semiose social (…) 

 

E acrescenta: 

 

A cultura como uma enorme língua histórica pressupõe a existência de regras 

de ordenamento dos significados, sem as quais o ato de comunicar e significar 

não se processaria. Portanto, cultura pressupõe códigos que, por sua vez, criam 

condições a partir das quais objetos, comportamentos e sentimentos assumem 

funções sígnicas (MAUAD, A., 2001, p. 163).  

 

Dessa forma, a memória é um registro que permite uma visita ao passado no tempo 

presente, através da exteriorização das experiências vividas. Nas palavras de BOSI (1994, p. 

43-92), a memória, “escrita ou verbalizada, passa a compor a memória coletiva, social, familiar 

ou grupal, e por pertencer ao campo dos contextos e convenções compartilhados, a memória 

tem caráter socializador e de objetos culturais frutos dessas vivencias”. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a pesquisa sobre memória, história e identidade, na entrevista sobre o Memorial 

Pe. Cori foi observado como relevante à memória visual e oral que são reconstruídas, narradas 

pelo Professor José Valdir Gomes Bezerra. Evidenciou-se que a memória construída efetua um 

trabalho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade e de organização.  

As categorias teóricas e analíticas dos teóricos em estudo estabelecem uma articulação 

da noção de discurso com a noção de memória, enunciado, acontecimento discursivo e 

processos de produção de identidade e constituição ética de sujeitos. 
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Isso porque a história oral vem possibilitar o uso das memórias como mediadoras de 

pessoas e épocas, nesses termos de Bosi (1994, p. 15), de que “a memória (...) pode ser 

trabalhada como um mediador entre a nossa geração e as testemunhas do passado, mas para que 

isso seja efetivado, é necessário o evento do diálogo, o evento do ato da fala, evento de 

exteriorização”. Ainda segundo Bosi (1994, p. 15), a memória é “o intermediário informal da 

cultura”. 

Interpretar textos/discursos do cotidiano e que permeiam a cultura local de habitantes 

da região possibilitou uma interpretação mais apurada do estudo da memória, história e 

identidade e uma aproximação entre o mundo discursivo (simbólico) dos textos e o mundo 

físico das coisas e seres. 

A entrevista possibilitou também o conhecimento direto da História, Memória e 

Identidade de Pacajus, na narrativa oral do Professor José Valdir Gomes Bezerra e nos 

documentos presentes no Memorial Pe. Cori, numa busca constante pela interpretação do fato, 

garantindo também uma fidelidade ao que foi dito e percebido: a influência da religiosidade 

para a relevância sócio-político-econômica de uma comunidade. 
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RESUMO 

 
Este artigo é um recorte do primeiro e do quinto capítulo de uma dissertação de mestrado desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade do Rio Grande do Norte (UERN), 

e reporta-se à análise de estudos de gêneros orais em livros didáticos. O estudo busca apresentar a 

distribuição das propostas de atividades de produção textual dos gêneros orais e escritos nos livros 

didáticos, bem como os conflitos e depreciações que estas propostas estão inseridas, especificamente, 

as relacionadas aos gêneros discursivos orais. O corpus do trabalho é composto a partir das unidades de 

estudo das coleções de Cereja e Cochar (2015) e Paiva et al. (2015), e estar situado na perspectiva 

bakhtiniana de gêneros discursivos, bem como em estudiosos da escola de Genebra, como Dolz e 

Shineuwly (2004) e estudiosos do Brasil, como Rojo (2005), Rojo e Barbosa (2015), Brait (2000, 2012, 

2016), Bezerra (2010) e Marcuschi (2015). A pesquisa aponta que, os livros didáticos analisados a partir 

de uma ordem descritiva e interpretativista, possui uma organização de propostas de atividades 

fragmentária em detrimento da perspectiva reducionista da gramática normativa em face da língua oral, 

visto que as discussões teóricas destacam o caráter indissociável da linguagem, e os documentos oficiais 

da educação orientam que esse caráter deve está estabelecido na elaboração de atividades dentro de 

materiais didáticos. Desse modo, os livros didáticos analisados, nessa pesquisa, mostram que há 

propostas de atividades envolvendo um trabalho em torno de gêneros discursivos orais, mas estas se 

apresentam ora em um plano parcialmente contextualizado, ora somente valorizando a escrita e a 

gramática de forma isolada. 

 

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Livros didáticos. Oralidade. Ensino. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os livros didáticos de Língua Portuguesa se tornaram recursos materiais essenciais ao 

professor e há algum tempo vem tentando adequar-se a uma nova forma de pensar o ensino e 

aprendizagem da língua. Essas novas concepções surgiram, principamente, a partir da 

elaboração dos PCN, em meados de 1990, que colocaram os gêneros do discurso como objeto 

de estudo no ensino de língua portuguesa em todas as escolas brasileiras.  

As relações que nortearam os PCN começaram a ganhar destaque, segundo Gomes-

Santos (2010), na década de 1960, quando estabeleceram que o texto seria segmentado para dar 

ênfase e expor os processos de coesão e coerência. Essas discussões deixaram de ser 

consideradas, subsequentemente, nas décadas posteriores, quando, em 1970 e 1980, os 

linguistas reconheceram que os textos possuíam relações pragmáticas e cognitivas. A partir 
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desses avanços nos estudos sobre os textos e juntamente com as contribuições sobre os 

discursos oriundos dos pressupostos teóricos bakhtinianos, o sistema educacional entendeu que 

a escola também deveria preocupar-se com um ensino que desse conta das inúmeras práticas 

sociais e como elas influenciam e constituem os processos de interação e produção textual. 

Por essa perspectiva, hoje, reconhece-se que os gêneros devem ser tomados como o 

grande constructo das capacidades de linguagem no processo de ensino e aprendizagem na sala 

de aula. Entretanto, as discussões que permeiam a elaboração dos livros didáticos e, mesmo o 

ensino em sala de aula, não contemplam, de forma significativa, a relevância dos pressupostos 

teóricos necessários para atender aos processos referentes a uma comunicação efetiva. A lacuna 

abre-se, inicialmente, quando se pensa que ensinar as estratégias de produção e recepção de 

textos a partir dos gêneros é desenvolver a classificação gramatical, a classificação de textos e 

as de frases. 

Desse modo, buscamos analisar as estratégias de recepção e produção textual dos 

gêneros orais em livros didáticos de língua portuguesa (LDLP) do ensino fundamental. Para 

concretizarmos esse objetivo geral, pormenorizamos o estudo em dois objetivos específicos: a) 

investigar as ocorrências e recorrências dos gêneros orais e escritos; b) verificar e interpretar a 

presença de atividades envolvendo os gêneros orais em comparação com a presença de 

atividades envolvendo os gêneros escritos; investigar a distribuição dessas atividades quanto a 

sua organização. 

Desse modo, a pesquisa é de natureza descritiva e interpretativista, de base qualitativa 

quantitativa. Enquanto qualitativa, buscamos verificar a organização das atividades dos gêneros 

orais quanto à recepção e à produção textual. Enquanto quantitativa, verificamos a ocorrência 

e a recorrência dessas sequências ou propostas de atividade em duas coleções, averiguando a 

presença e a ausência da didática do gênero em si e das características presentes na exploração 

das atividades relativas aos gêneros orais.  

Partindo destes estudos, os resultados nos mostraram que as atividades abrem lácunas 

quanto à organização das propostas de atividades, pois as ofertas de estudos dos gêneros estão 

dispostas de forma fragmentária o que fez refletir também estudos que desvalorizam as 

peculiadades dos textos orais. 

 

2 O ENSINO DOS GÊNEROS DISCURSIVOS ORAIS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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No meio educacional contemporâneo é o ensino dos gêneros que torna importante a 

aprendizagem da língua nas mais diversas modalidades de ensino, pois se reconhece que todo 

o processo de locução e interlocução se dá a partir de textos, daí a importância de mediar o 

ensino de língua portuguesa através de atividades nos livros didáticos que contemplem os 

gêneros discursivos. 

Os livros didáticos de língua portuguesa seguem um panorama de organização de 

progressões didáticas e curriculares orientado tanto pelos documentos oficiais que regem o 

ensino, quanto pelos princípios e critérios de avaliação do PNLD (BRASIL, 2017), ambos 

seguindo um viés teórico-filosófico bakhtiniano como também um enfoque didático-

metodológico dos estudiosos da escola de Genebra (DOLZ E SHINEUWLY, 2004), razão pela 

qual fomentam o trabalho pedagógico considerando a sequência: leitura, escuta e produção 

textual em torno de um gênero. 

Segundo Rojo (2000), os PCN (BRASIL, 2001) orientam e distribuem uma organização 

metodológica, seguindo dois eixos de práticas de linguagens: o referente ao uso da linguagem 

e o referente à reflexão sobre a língua e a linguagem.  

Desse modo, as elaborações de atividades nos livros devem primar por um roteiro, 

partindo, primeiramente, de práticas de leitura e produção textual pertencentes aos vários 

gêneros dos discursos das diferentes esferas públicas de comunicação, referenciados pelos 

próprios documentos; em seguida, devem ser colocados em pauta os processamentos textuais, 

vinculando-os a práticas de uso e reflexão da língua por meio do desenvolvimento e habilidades 

de produção textual. 

As práticas de ensino são tomadas a partir dessa organização didática, pois se acredita 

que a teoria linguístico-enunciativa decorre das próprias práticas linguísticas em uso na 

sociedade, embora que para didatizarmos uma teoria, seja preciso perceber as dimensões 

ensináveis em que estão inseridos os sujeitos e sistematizá-la de modo que ela viabilize 

progressivamente o processo de ensino e as habilidades de aprendizagem dos alunos na sala de 

aula. (BRASIL, 2001). 

Dentro dessa visão, Rojo (2000, p. 29) destaca ainda que  

 

Os conteúdos indicados para as práticas do eixo do uso da linguagem são 

enunciativos e envolvem aspectos como: contexto de produção. Já os 

conteúdos indicados para as práticas do eixo reflexão abrangem aspectos 

ligados à variação, a estruturação e a significação dos enunciado.  
 

Esses princípios organizadores dão suporte aos elaboradores de livros didáticos, aos 
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estudiosos da língua e também aos professores que se dedicam à elaboração das suas próprias 

sequências didáticas. Os PCN (BRASIL, 2001) tomam a língua como uma prática discursiva e 

pragmática, razão pela qual o trabalho com ela deve estar sob uma prática planejada, organizada 

e amparada não somente por uma estrutura textual, mas constituída em contextos de uso que 

reconheçam os gêneros e as dimensões discursivas na sua constituição. 

Essas orientações são válidas tanto para o trabalho didático dos gêneros escritos quanto 

dos gêneros orais. Embora que para didatizar a produção e recepção dos textos pertecentes aos 

gêneros orais seja preciso mobilizar algumas estratégias que se diferenciam de concepções 

estritamente normativas. A produção textual dos gêneros orais envolve o reconhecimento de 

que ela faz parte de um contexto variável e flexivél, não estando preso a regras esteriótipadas.  

 De acordo com Schneuwly (2004, p. 113), o ensino da oralidade toma os gêneros como 

objeto de ensino e o instrumento mais favorável a esse objetivo porque ele automaticamente 

exige o conhecimento sobre a diversidade de formas que se tem para interagir, ou seja, é preciso 

perceber que à ação de linguagem emerge de uma situação, de um lugar social, de destinatários, 

temas, esferas, finalidades, e isso determina as especificidades do texto dentro de cada gênero 

oral, tomado como o mais apropriado para exercer a ação. 

Dolz, Schneuwly e Haller (2004, p. 126, grifos dos autores) destacam ainda que, por 

mais que os alunos entrem na escola já tendo conhecimento da comunicação oral cotidiana e 

familiar, os usos da linguagem inserem-se em diferentes contextos, muitas vezes, não tão 

conhecidos pelos discentes, razão pela qual é necessário a escola primar pelas diversas situações 

vinculadas ao uso do oral como também “[...] definir características especificas do oral a serem 

ensinadas[...]”. 

Ademais, há muitos fatores que caminham junto com a comunicação por um viés oral, 

como os meios não linguísticos que envolvem a gestualidade, as emoções, os lugares e os 

aspectos físicos, visto que esses são meios que podem ampliar a comunicação oral ou invalidá-

la ou mesmo substituí-la, pois, ao tentar interagir, o indivíduo recorre aos vários recursos, 

buscando na variedade dos planos linguísticos, prosódicos, paralinguísticos e extralinguísticos 

a melhor forma de emitir, transformar ou reformular sua mensagem. 

Ademais, os PCN (BRASIL, 2001) também orientam, através de políticas educacionais, 

desenvolver as capacidades discursivas, propondo, a partir de um trabalho educativo, vencer os 

séculos de um tratamento linguístico sob um viés gramatical normativo. O que faz com que eles 

visem também orientar o sistema educativo, possibilitando-os a elaboração de materiais 

didáticos, validando a linguagem às várias manifestações linguísticas, das quais ela faz parte, 

como: os interlocutores, as situações em que os sujeitos estão envolvidos, os efeitos de sentido 
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envolvidos pelos agentes que produzem textos, os contextos históricos, culturais, ideológicos e 

até geográficos em que estão envolvidos os interlocutores. A língua é nessa concepção um 

instrumento de interação e uso, e isso implica muitas situações e posicionamentos convergentes 

e divergentes.  

Desse modo, esse processo pressupõe novas metodologias para acompanhar também 

essas novas formas de interagir e entender e produzir textos orais e escritos. Os PCN (BRASIL, 

2001) preconizam ainda que toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa 

criar condições para que os discentes desenvolvam sua competência discursiva. Diferentemente 

de criar um sistema abstrato de língua e dela se servir apenas para elitizar uma parte da 

sociedade. 

As filiações de todos esses princípios são oriundas do entendimento de que a língua é 

uma manifestação cultural e social, o que fez também com que os documentos oficiais 

passassem a defender uma prática didática ancorada nas teorias dos gêneros discursivos. Nessa 

perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001, p. 36) postulam também 

que  

 

[...] as práticas de linguagem são uma totalidade; não podem, na escola, ser 

apresentadas de maneira fragmentada, sob pena de não se tornarem 

reconhecíveis e de terem sua aprendizagem inviabilizada. Ainda que 

didaticamente seja necessário realizar recortes e deslocamentos para melhor 

compreender o seu funcionamento. 

 

Ademais, os PCN (BRASIL, 2001) preconizam que as atividades devem levar em 

consideração o projeto educativo da escola, os saberes já construídos pelos alunos, o grau de 

complexidade das atividades ofertadas, as possibilidades de aprendizagem dos discentes. Tudo 

isso dentro de uma sequência não estereotipada por normas linguísticas, mas sim levando o 

favorecimento de uma aprendizagem calcada em uma seleção de textos que ampliem as 

especificidades de cada gênero selecionado, para que possam ser desenvolvidas as habilidades 

essenciais de cada ano/série em curso. Por isso, sugerem ainda que as atividades em torno de 

um gênero sejam projetadas em espiral, já alertando que a articulação desses fatores e o 

desenvolvimento das competências de linguagem sejam amadurecidos conforme a gradação da 

complexidade dos objetos de ensino.  

 

3  ANÁLISES DOS GÊNEROS ORAIS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Os gêneros orais são abordados de variadas formas nas duas coleções que selecionamos 

para estudo. Pelas análises feitas no corpus pesquisado, cada coleção selecionou esse trabalho 

a partir de unidades ou capítulos. Para uma melhor compreensão da organização de cada 

coleção e das ocorrências e recorrências dos gêneros discursivos orais e da compressão sobre a 

relevância que os gêneros orais possuem dentro das coleções, decidimos descrever os resultados 

obtidos por coleção. 

 

3.1 Gêneros discursivos e suas ocorrências e recorrências na Coleção I: 

 
Português Linguagens 

 

As Tabelas 1 e 2 mostram a ocorrência dos gêneros escritos e orais que são foco das 

propostas de produção textual nos quatro volumes que compõem a coleção de Cereja e Cochar 

(2015), bem como a recorrência deles: 

 

Tabela 1 - Gêneros discursivos escritos e suas ocorrências e recorrências na coleção I: 

Português Linguagens 

Gêneros discursivos/ textuais escritos e suas ocorrências e recorrências 

Conto maravilhoso (2); Conto maravilhoso: do oral para o escrito(1); História em quadrinho Relato 
pessoal (1); Carta pessoal (1); Diário (1); E-mail (1); Blog (1) Twitter (1); Comentário (1); Artigo de 
opinião(2) Cartaz Mito(3) Poema Cordel (1); Poema-imagem (1) Campanha comunitária (1); Notícia 
(1); Entrevista escrita(1); Texto dissertativo-argumentativo (1); Texto teatral escrito (1) Crítica (10; 
Crônica (1); Anúncio publicitário (1); Carta do leitor (1); Carta de reclamação (1); Carta de solicitação 

(1); Divulgação científica (1); Reportagem (1); Editorial (1); Conto (3). 

Total: ocorrências 31/recorrências 37 
Fonte: Autoria própria 

 

Podemos observar que, na tabela 1, embora as propostas de atividades dos gêneros 

escritos promovam 31 ocorrências e 6 recorrências em atividades sobre produção textual, o 

número de propostas nessa modalidade ainda carece de mais oferta, se considerarmos o fato de 

esses gêneros serem desenvolvidos em quatro anos do ensino fundamental. Por mais que não 

exista uma relação ou descrição nos documentos da educação sobre a quantidade de gêneros 

que devem ser trabalhados nos quatros anos que seguem o ensino fundamental dos anos finais, 

entendemos que as discussões expostas sobre os gêneros discursivos e sobre suas funções nos 

meios sociais, como também sua evolução e das linguagens, devido ao boom de gêneros 

discursivos existentes, oriundos das evoluções tecnológicas, exigem a necessidade de uma 

intervenção da escola e dos livros didáticos para disponibilizar um número significativo de 

propostas de atividades relacionadas ao trabalho didático com produções textuais de gêneros 
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discursivos. Além disso, verificamos que os outros eixos estão sendo didatizados de modo 

isolado, principalmente os relacionados à exploração de gramática, quando deveriam estar 

integrados às propostas de leitura, interpretação e produção, o que implica também que o estudo 

de cada gênero deveria ser centralizador. 

Frisamos esse ponto, porque essa organização se torna importante, pois não sabemos 

quais gêneros são mais relevantes para os processos comunicativos dos discentes. De acordo 

com Marcuschi (2010), existem determinados contextos, como o contexto do trabalho, que está 

dividido por repartições e cargos, onde alguns somente usam a escrita, outros usam somente a 

oralidade ou mesmo o contato misto entre as duas modalidades. Então, é mais oportuno mostrar 

as relações que há em cada modalidade e o entrelaçamento que alguns gêneros podem possuir, 

do que tentar didatizar apenas alguns aspectos isolados. 

Fazemos essas discussões também, porque essas desarticulações nos gêneros 

discursivos escritos afetam a didatização dos gêneros orais, visto que eles se apresentam de 

forma ainda mais carente, como podemos ver na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Gêneros discursivos orais e suas ocorrências e recorrências na coleção I: 

Português Linguagens 
 

Gêneros discursivos/ textuais orais e suas ocorrências e recorrências 

Exposição oral(1); Argumentação oral(1); Debate deliberativo(1); Entrevista oral(1); Seminário(1); 

Debate regrado(2). 

Total: ocorrências 06 /recorrências 07 
Fonte: Autoria própria 

 

Pelos dados expostos na Tabela 2, evidenciamos que os gêneros orais estão sendo 

ofertados em menor quantidade nos volumes da coleção em estudo. Quando comparamos o 

número de propostas sobre gêneros escritos com as dos gêneros orais em face do que está 

exposto nas Tabelas 1 e 2, percebemos que há uma redução discrepante do trabalho com a 

oralidade. 

Podemos inferir a partir da tabela e das justificativas dos autores da coleção I, que essas 

divisões estão sendo direcionadas para facilitar a memorização de regras gramaticais Ademais, 

sabemos que um estudo inter-relacionado da linguagem demanda estudos e elaborações de 

atividades que muitas vezes requerem mais habilidades, porque não são estudos fáceis.  

Segundo Rojo e Barbosa (2015), estudos mais significativos partiria de tematizações, 

pois seria a metodologia mais pertinente ao trabalho com gêneros discursivos. A distribuição 

feita não ancora processos didáticos que servem para instrumentalizar os discentes sobre os 

gêneros orais, dada a pouca exploração de conhecimentos sobre esses gêneros. Ao contrário, 
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essa metodologia viabilizaria o estudo sobre os efeitos de sentidos, ideologias e vozes dentro 

dos processos de interação pelos gêneros. 

3.2 Gêneros discursivos e suas ocorrências e recorrências na Coleção Para viver juntos  

 

A organização das propostas de atividades que envolve a produção textual dos gêneros 

nesta coleção, que é organizada por Paiva et al (2015), difere da coleção anterior. Nesta, as 

autoras optaram por fazer a seleção dos gêneros e, a partir dessa escolha, trabalhar os eixos de 

leitura, interpretação/recepção, produção textual e oralidade. Descrevemos, nas Tabelas 3 e 4, 

os gêneros escritos e orais contemplados nos quatro volumes que compõe a obra: 

 

Tabela 3: Gêneros discursivos escritos e suas ocorrências e recorrências na coleção: Para 
viver juntos 

Gêneros discursivos/ textuais escritos e suas ocorrências e recorrências 

Narrativa de aventura (2); Conto popular(2); Histórias em quadrinhos(2); Notícia (2); Relato 
de viagem(1); Diário de viagem(1); Biografia(1); Autobiografia(1); Conto(2); Crônica(4); Mito(1); 
Lenda(1); Reportagem(3); Artigo expositivo de livro didático(2); Poema(4); Cordel(1); Carta do 

leitor(1); Carta de reclamação(1); Artigo de opinião(3); Conto de enigma(1); Conto de terror(1); 
Romance de ficção científica(1); Conto fantástico (1); Diário íntimo(1); Diário virtual(1); 
Verbete de enciclopédia(2); Texto dramático (2);Conto psicológico(2); Conto social(1); Conto de 
amor(1); Crônica esportiva(1); Artigo de divulgação científica(2); Texto dramático(1); Roteiro(1); 
Resenha crítica(1); Anúncio publicitário(1); Anúncio de propaganda(1). 

Total: ocorrências 37 /recorrências 57 

Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com os dados da Tabela 5, observamos que essa coleção é a que apresenta o 

maior número de ocorrências e recorrências de atividades que envolvem o processo de produção 

textual dos gêneros escritos selecionados como objetos de ensino. Entretanto, averiguamos 

também que essas recorrências não são distribuídas por alternâncias nos volumes por ano 

escolar, como está sugerido nos PCN e nos postulados de Dolz e Schneuwly (2004), o que torna 

evidente que a coleção não segue o método de progressões em espiral. Além do mais, as 

recorrências dos gêneros dessa modalidade se dão de forma linear e no mesmo ano escolar, com 

exceção dos gêneros carta de leitor, poema e artigo de opinião. Este último gênero merece 

destaque pela razão de ter sido recorrente nos volumes dos 7º, 8º e 9º anos escolares. 

Pelo número de propostas da modalidade escrita, verificamos uma grande oferta, porém, 

pelo interesse nos eixos que envolvem os processos de leitura, interpretação e análise gramatical 

dos gêneros escritos, houve em relação às propostas de produção textual dos gêneros orais uma 

significativa carência no aprofundamento de esses estudos, pois essa seleção fragmentou as 

atividades nesse eixo. 

Em relação ao trato que os quatro volumes deram à modalidade oral, observamos que 
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as coleções propuseram atividades em forma de pesquisas no final de cada capítulo. 

Descrevemos suas ocorrências e recorrências na Tabela 4: 

Tabela 4 - Gêneros discursivos orais e suas ocorrências e recorrências na coleção Para 

viver juntos 

Gêneros discursivos/ textuais orais e suas ocorrências e recorrências 

Conversa(1); Contação de histórias: conto popular (or)(1); Locução de notícias para rádio (or)(1); 
Relato oral de experiência vivida(1); Extrevista oral(1); Exposição oral de biografias (or)(1); Gravação 
de contos (or)(1); Contação de histórias: causos (or)(1); Jornal falado(1); Palestra(1); Cont. histórias 
de assombração (or)(1); Contação coletiva de histórias (or)(1);Seminário(1); Leitura dramatizada de 
texto teatral (or)(2); Debate regrado(2); Mesa – redonda(1); Relato de histórias familiar (or)(1); 

Narração de partida de futebol(1); Podcast(1); Dramatização (or)(1); Júri simulado(1). 

Total: ocorrências 21 /recorrências 22 
Legenda: (or) – oralização Fonte: Autoria própria 

 

Como podemos ver na Tabela 6, apenas o gênero debate regrado é didatizado por duas 

vezes. Observamos que essa recorrência se deve ao fato de esse gênero não está sendo proposto 

apenas em forma de pesquisa, mas também por receber o mesmo tratamento dos gêneros da 

modalidade escrita e seguir os outros eixos. Das vinte e duas propostas de atividades que 

envolvem os gêneros orais, 09 (nove) são atividades de oralização, a exemplo, a contação de 

histórias, conto popular, locução de notícias para rádio, gravação de contos, causos, histórias 

de assombração, contação coletiva de histórias, leitura dramatizada de texto teatral, relato de 

histórias familiar e dramatização. 

Segundo Dolz, Schneuwly e Haller (2004), atividades como essas não podem ser 

consideradas produção textual, uma vez que sua realização se dá a partir de uma leitura de um 

texto em voz alta. É uma proposta importante, pois oferta a leitura e o contato dos discentes aos 

exemplares dos gêneros. Mas, seria interessante que a coleção propusesse, além das leituras, as 

análises e produções desses gêneros, uma vez que esse trabalho mobilizaria o contexto de uso 

da língua, já que esses usos são refletidos em observância à necessidade que cada contexto e 

esfera de atividade possuem ao exigir das relações sociais, a interação pelos gêneros. Sem 

contar que essa proposta acentuaria os saberes sobre propósitos comunicativos e sobre os 

interlocutores inseridos nessas situações. 

Embora a coleção tenha buscado seguir as indicações de Schneuwly e Dolz (2004) 

quanto à didatização por projetos escolares, as atividades não buscam recobrir os parâmetros 

de desenvolvimentos atrelados aos elementos que fundamentam e constituem os gêneros como 

instrumentos de interação e de aprendizagem, pois os processos metodológicos nos quatro 

volumes da coleção encontram-se dispersos e fragmentados. Isso vem confirmar as discussões 

dos autores da escola de Genebra quanto à conclusão de que o ensino da oralidade tornou-se 
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uma prática enigmática. 

Encontramos também, no manual do professor, duas justificativas que confirmam a 

adoção dessa distribuição e explicam o porquê da presença reduzida de gêneros orais: uma 

refere-se ao fato de a coleção seguir as propostas das avaliações  externas que não 

examinam, nos seus compêndios  avaliativos, atividades referentes aos gêneros orais e 

a outra se refere à crença dos autores em relação ao uso da oralidade nos contextos sociais ser 

menos frequentes. Não compactuamos com as duas justificativas, pois observamos essas 

escolhas há anos e faz parte do que Schneuwly e Dolz (2004) chamam de pedagogia do 

coroamento. De acordo com os pesquisadores, os gêneros da tradição escrita sempre 

foram definidos como a representação perfeita do mundo e por isso a organização do 

trabalho  didático do ensino é feita sobre progressões curriculares que instrumentalizam os 

discentes a desenvolverem essa capacidade exclusiva dessa modalidade de ensino que é a “arte 

de escrever” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 47).  

Outro ponto crítico dessa seleção é a ideia que se tem sobre os estudos gramaticais e a 

oralidade, pois já se tornou obsoleto a distinção dicotômica entre fala e escrita. Alguns 

estudiosos da gramática normativa disseminam em muitos de seus estudos, a exemplo Caetano 

(2012), que a língua falada não é passível de ser sistematizada, pois a sua natureza inicial não 

pertence ao campo da gramática normativa, o que cria consequências para a didatização da 

oralidade em contextos escolares.  

O autor afirma que, também não é fácil sequenciar propostas de atividades relativas aos 

gêneros orais, embora o fato de compreender e memorizar as regras gramaticais não nos pareça 

também ser uma tarefa fácil. Porém, é preciso entender que as construções textuais, a partir dos 

processos temáticos, ideológicos, histórico-culturais, e as influências que isso causa no modo 

como falamos ou escrevemos parecem-nos ser muito mais estimulativas que uma sequência de 

atividades que explorem somente a sintaxe de uma gramática, já que há inter- relações entre 

elas. 

Desse modo, não se trata de estudarmos somente processos gramaticais, mas sim de 

ampliarmos esses estudos para entendermos qual é o papel deles nos estudos dos gêneros. Além 

do mais, na filosofia de Bakhtin (2016[1953]), que é a precursora desses estudos na educação, 

não se fala de estudos gramaticais isolados, mas sim de estudos estilísticos, porque já ficou 

compreendido que não se trata de uma questão somente de normas, mas de estilos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Diante de uma visão panorâmica sobre o que está posto no estudo de gêneros orais nas 

duas coleções que selecionamos para nossa pesquisa, observamos que, apesar de os 

elaboradores se permitirem afirmar que seguem uma fundamentação teórica adequada às 

concepções sócio-históricas, bem como as orientações dos documentos oficiais, na prática, as 

atividades existem, mas são inexpressivas, se comparadas as de escrita, além de serem 

exploradas de modo fragmentário, não corroborando, portanto, o discurso presente no Manual 

do Professor. 

Mediante os resultados encontrados, verificamos que as coleções ofertaram (não de 

forma ampla) propostas de produção textual de gêneros discursivos e que essas propostas 

delinearam estudos tanto dos gêneros orais quanto dos escritos, mas criaram conflitos quanto à 

forma que distribuíram e didatizaram as atividades em cada volume. As indicações dos 

documentos oficiais e das teorias subjacentes aos referenciais centram-se em um trabalho 

integrado em torno de gêneros, mas os livros didáticos, na realidade, se dissociam das práticas 

e das indicações. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), o trabalho com 

o texto na sala de aula deve ser organizado a partir das características dos gêneros em cada 

esfera de circulação dos discursos, orientado também a partir de quatro eixos que incluem: 

conhecimentos sobre leitura/interpretação, produção textual oral e escrita e análise dos recursos 

linguísticos. Mas os procedimentos pedagógicos para a organização desses eixos devem estar 

eminentemente envolvidos em práticas de uso e reflexão da língua, sistematizados ou em 

sequências didáticas ou em projetos escolares. 

Desse modo, caso as atividades de leitura, interpretação e produção textual fossem 

trabalhadas nesses moldes, seriam viabilizados e efetivados os conhecimentos referentes às 

várias linguagens encontradas nos meios sociais, no entanto, constatamos uma valorização 

excessiva aos conteúdos relativos à gramática normativa nas coleções, o que prejudicou 

expressivamente a exploração do trabalho com a oralidade, sobretudo, quanto às suas 

características e aos seus meios de produção. 
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RESUMO 

 
É indiscutível que o gênero redação tornou-se centro das atenções nas escolas públicas e privadas no 

Brasil. A institucionalização desse gênero e a cobrança de sua produção pelos sistemas escolares advêm 

da centralidade que a redação tem assumido como parte integrante do Enem, avaliação externa, que 

possibilita o acesso ao ensino superior. Nesse aspecto, o papel do professor, enquanto corretor, desse 

texto é crucial para que ele avance de forma a garantir a progressão textual e temática. Com base nisso, 

buscou-se compreender sobre quais das cinco competências cobradas pelo ENEM, os alunos apresentam 

mais dificuldades, além de apresentar brevemente as contribuições do Projeto de Tutoria em produção 

textual para o desenvolvimento da escrita dos alunos do Ensino Médio de uma escola pública em 

Aracati-Ce. Como meio de atingir os objetivos da pesquisa, utilizou-se dos estudos Koch e Elias (2011), 

Possenti (2001), Bakhtin (2011), entre outros pesquisadores que defendem a prática da produção de 

texto contextualizada e vista na escola como fruto do processo de construção do próprio sujeito/aluno. 

Buscando explicitar elementos relacionados à questão da avaliação do Enem, o trabalho apresenta 

análise de um corpus constituído por 02 (dois) textos coletados a partir dos portfólios produzidos pelos 

tutores do Projeto de Tutoria entre os anos de 2015 a 2018, com o objetivo de investigar em quais 

competências do Enem os alunos apresentam mais dificuldade, sendo assim, a investigação é 

enquadrada numa abordagem de caráter bibliográfico com natureza quantitativa e qualitativa. Os 

resultados da pesquisa revelaram que das competências analisadas, a competência 01 e 03, as quais 

tratam da norma padrão e da interpretação de fatos e opiniões, respectivamente, foram as que os sujeitos 

da pesquisa apresentaram maior dificuldade.  

 

Palavras-chave: Produção Textual. ENEM. Competências. Tutoria. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de textos na escola, seja no ensino fundamental ou médio, sempre foi 

considerada uma “pedra no caminho” para alunos e professores, isso porque entende-se que 

escrever não é uma prática centrada apenas na codificação, na representação de sons por meio 

de letras. Assim, nesse sentido, é necessário que desde cedo a escola promova uma prática 

constante de produção de textos – textos de diferentes linguagens e estruturas, com 

características que precisam ser aprendidas desenvolvidos em condições prazerosas, isto é, em 

ambiente de camaradagem e respeito de prazer e trabalho. Nesse contexto, destacam-se ainda 
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as dificuldades no ensino da redação e no processo de avaliação das produções textuais. Nos 

últimos anos, a produção de textos pelos alunos tornou-se um tema relevante nas discussões 

sobre o papel das escolas e universidades no que se refere à formação de professores de língua 

materna. Cada vez mais educadores e sociedade preocupam-se com essa aprendizagem, 

elemento decisivo na formação pessoal e profissional dos estudantes visto que a maioria das 

avaliações externas e de acesso ao ensino superior (super)valorizam o texto escrito em seus 

processos avaliativos. 

Destacando o olhar da produção textual na escola, as produções textuais são vistas pelos 

alunos do Ensino Médio como algo monótono e tradicional, na maioria das vezes, não se sentem 

instigados à escrita, devido à falta de estímulo seja por parte do professor no desenvolvimento 

das metodologias, ou seja, pela própria dificuldade e a falta de interesse para a produção que 

resultam em trabalhos de baixa qualidade.  

Diante de um panorama não muito satisfatório no que se refere à produção escrita na 

escola, deparamo-nos com o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), prova realizada pelo 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia 

vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. A prova foi criada em 1998, sendo usada, 

inicialmente, para avaliar a qualidade da educação nacional. Teve sua segunda versão iniciada 

em 2009, com aumento do número de questões e utilização da prova em substituição ao antigo 

vestibular. Atualmente, o exame é utilizado para avaliar a qualidade do ensino básico no país e 

seu resultado serve para acesso ao Ensino Superior em universidades públicas brasileiras, 

através do SISU (Sistema de Seleção Unificada), assim como em algumas universidades no 

exterior. Assim, o exame é realizado anualmente e tem duração de dois dias, em dois domingos 

subsequentes, contendo 180 questões objetivas, divididas em quatro grandes áreas, e uma 

questão de redação. 

É justamente nesse elemento do exame que o presente artigo se desenvolverá quando se 

depara com os resultados relacionados à redação. Tomando como referência os últimos três 

anos de aplicação do Enem, 2016 a 2018, os números relacionados à prova de produção escrita, 

ou seja, a redação tem chamado a atenção de professores pesquisadores e acadêmicos, pois o 

índice de alunos com nota 1000 apresentou uma queda significativa a cada ano da realização 

do exame sempre com relação ao ano anterior. Em 2016, os candidatos com nota máxima 1000 

totalizavam em 77, no ano seguinte, 2017, foram 53 e na última edição do Exame, apenas 55 

candidatos atingiram a nota máxima.1 

                                                             
5 Disponível em fontes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC)em 

http://portal.mec.gov.br acesso em 04/11/2019. 
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Buscando explicitar elementos relacionados à questão da avaliação do Enem, o trabalho 

apresenta análise do corpus de 02 (dois) textos coletados a partir de produções textuais 

realizadas na terceira série do Ensino Médio, em uma escola estadual pública, situada no 

município de Aracati-CE. Os textos aqui analisados compõem o portfólio do projeto de tutoria 

desenvolvido na escola desde 2012, que fazem parte um corpus de produções textuais coletados 

pelos professores regentes da disciplina de Oficina Redação com o objetivo de investigar em 

quais competências do Enem os alunos apresentam mais dificuldades na escrita do texto. Para 

garantir uma fundamentação teórica consistente e que respalde as discussões acerca da 

produção escrita em sala de aula, respaldamo-nos em Bakhtin (2011), Brasil (2000), Koch e 

Elias (2011) e Possenti (2001), entre outros pesquisadores que estudam sobre a importância do 

processo de avaliação e correção de textos. 

 

2 A PRODUÇÃO DE TEXTO NA ESCOLA  

 

Ao observarmos as diferentes esferas de atividades humanas encontramos poucas que 

não sejam relacionadas de modo direto ou indireto à escrita. Isso nos mostra como a escrita 

conquistou, ao longo de tempo, espaço em nossa sociedade e se tornou um importante meio de 

difusão de ideias, de informações e de interação. A escrita tem sido hoje objeto de vários estudos 

que procuram entender melhor sua origem, seu desenvolvimento, função, estrutura e 

funcionamento. 

Atualmente, pode-se dizer que o ensino está vinculado, na maioria das vezes, a 

priorização das práticas de escrita, uma vez que é um dos requisitos para a aquisição dos 

principais conteúdos ensinados na escola. Sabe-se que a escrita possibilitará que o aluno se 

comunique, interaja, argumente e critique. Afinal, é normalmente por meio de textos escritos 

que será possível sua participação como cidadão ativo, reflexivo, autônomo e crítico em uma 

sociedade letrada. 

O aluno em sala de aula deve suprir a exigências ofertadas para que tenha um bom 

desenvolvimento na produção de texto, porém não apenas isso, pois o sujeito-escritor produz o 

texto para dizer ou convencer o leitor de algo. Desse modo, a realização dessa produção textual 

exige do produtor diversas estratégias e a mobilização de conhecimentos. Nesse sentido, Koch 

e Elias (2011) refletem que  

 

a escrita não é compreendida em  relação apenas à apropriação das regras da 

língua, nem tampouco ao pensamento e intenções do escritor, mas, sim, em 

relação à interação escritor-leitor, levando em conta, é verdade, as intenções 
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daquele que faz uso da língua para atingir o seu intento sem, contudo, ignorar 

que o leitor com seus conhecimentos é parte constitutiva desse processo 

(KOCH; ELIAS, 2011, p. 34). 

 

A concepção de escrita, sociointeracionista e dialógica, trazida pelas autoras reflete na 

visão atual de ensino de Língua Portuguesa proposta pelos documentos oficiais da educação do 

país como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (2000) que sugerem que  

 
O aluno deve ser considerado como produtor de textos, aquele que pode ser 

entendido pelos textos que produz e que o constituem como ser humano. O 

texto só existe na sociedade e é produto de uma história social e cultural, único 

em cada contexto, porque marca o diálogo entre os interlocutores que o 

produzem e entre os outros que o compõem. O homem visto como um texto 

que constrói textos (BRASIL, 2000, p. 18). 

 

Desta forma, a produção de texto na escola é entendida como uma ação extensiva à vida 

do aluno, parte constituinte da formação como sujeito histórico e social e o contexto em que o 

homem está inserido é fator fundamental para delimitar e criar novas práticas e conceitos de 

leitura e escrita, assim como novas formas de ver o ensino delas, porque o sujeito que lê e 

escreve também acompanha estas transformações. Assim, a palavra é entendida na sua 

dimensão dialógica, como afirma Bakhtin (2011, p. 327) em “relação com a coisa (em sua 

materialidade pura) não pode ser dialógica [...] A relação com o sentido é sempre dialógica. A 

própria compreensão já é dialógica”. O teórico russo ainda acrescenta que a palavra, ao ser 

colocada em um texto, não estará somente a serviço de quem a produziu, porque sendo signo 

ela  

 

[...] é interindividual. Tudo o que é dito, o que é expresso se encontra fora da 

‘alma’ do falante, não pertence apenas a ele. A palavra não pode ser entregue 

ao falante. O autor (falante) tem os seus direitos inalienáveis sobre a palavra, 

mas o ouvinte também tem os seus direitos; têm também os seus direitos 

aqueles cujas vozes estão na palavra encontrada de antemão pelo autor [...] se 

não esperamos nada da palavra, se sabemos de antemão tudo o que ela pode 

dizer, ela sai do diálogo e se coisifica (BAKHTIN, 2011, p. 328). 

 

Nesse sentido, tomando como reflexão os estudos de Bakhtin (2011), a produção escrita 

na escola deve ser repensada, pois o sentido dialógico dos enunciados leva-nos a pensar o 

sujeito, não exclusivamente como o aprendente e detentor das regras gramaticais da norma 

padrão, nem mesmo como o conhecedor exímio das técnicas de redação determinadas pela 

escola.  
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Tomando como base a visão bakhtiniana, a elaboração escrita deixaria de ter um leitor 

passivo e estático, estando apenas pronto para ler e para aceitar ou não o que se escreve. Sendo 

assim, iniciamos uma discussão mais ampla sobre o processo de produção textual escolar 

mediada, pensada e trabalhada nos gêneros textuais e, mais recentemente, com a inserção dos 

gêneros virtuais como: e-mails, chats, blogs, twitter, entre outros, num contexto em que o 

resultado esperado limita-se, muitas vezes, a realização de atividades de codificação e 

decodificação do sistema absoluto, pré-definido e ditador de usos. 

À luz desse posicionamento, que reforça a importância de práticas de leitura e escrita 

mediadas pelos gêneros do discurso, acrescentam-se ainda as palavras de Possenti (2001) 

quando declara que:  

 
O foco de ensino-aprendizagem da produção textual não pode ser a língua 

como se bastasse um “treinamento” através de exercícios com uma 

modalidade padrão, pois, embora as línguas sejam códigos, estruturas e tudo 

que elas significam é por conta de alguma combinatória de elementos 

linguísticos, ao veicular as significações, estas dependem de outros fatores, 

como os contextos ou as circunstâncias de ocorrência dos enunciados 

(POSSENTI, 2001, p. 16).  

 

Assim, a noção bakhtiniana de gênero discursivo coloca em destaque as situações 

comunicativas vivenciadas pelo ser humano no cotidiano e relaciona estas situações a práticas 

de leitura e escrita, que podem mudar a percepção escolar sobre a produção textual, à medida 

que possibilita resultados satisfatórios. Deste modo, a aprendizagem passa a ser significativa e 

o texto a cumprir sua função social e real no universo do autor. 

O trabalho com a tipologia textual como ponto de partida para a produção de textos 

ainda é transmitido e visto como única metodologia por boa parte dos professores de Língua 

Portuguesa que, além disso, a partir de uma visão tradicional concebem a produção de leitura e 

escrita, muitas vezes, limitando o texto para o uso adequado ou inadequado da gramática 

normativa ou produções descontextualizadas das práticas discursivas do aluno e que servirão 

apenas como instrumento avaliativo em que o texto será visto, exclusivamente, pelo professor 

e, raramente, passará pela reescrita e aprimoramento.  

Todavia, a partir do momento em que a produção textual é realizada com o real intuito 

de promover a produção de práticas sociais de comunicação contextualizadas e construídas 

pelos alunos, de acordo com suas intenções, o caráter de artificialidade da escrita difundida pelo 

ensino de “fórmulas” e técnicas de escrita de textos será paulatinamente excluído das salas de 

aulas.  
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3 A PRODUÇÃO DE TEXTO NO/DO ENEM  

 

Diante das perspectivas apontadas pelos teóricos: Bakhtin (2011) e Possenti (2001) 

sobre a noção de texto e a produção dele na escola, deparamo-nos com a produção escrita sob 

o modelo sugerido pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) realizado desde 1998 no 

país. A prova do exame avalia cinco competências de acordo com a Matriz de Referência para 

a Redação de 2019: 1) domínio da norma padrão da língua escrita; 2) compreensão da proposta 

de redação; 3) capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; 4) conhecimento dos mecanismos 

linguísticos necessários à construção da argumentação e 5) elaboração de proposta de 

intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

Para a análise das competências, reportamo-nos para o Manual de Redação do ENEM 

de 2019, organizado e disponibilizado pelo INEP no endereço eletrônico: 

http://download.inep.gov.br, que destaca o detalhamento das competências que apresentamos 

a seguir:  

 

Quadro 01: Detalhamento das Competências do ENEM 

Competências Detalhamento 

 

 

 

 

 

 

01 

Demostrar domínio na norma padrão da língua escrita, ou seja, o participante deve 
ter o conhecimento do uso da norma padrão da língua portuguesa, considerando as 
regras gramaticais. Os critérios levados em consideração serão relacionados à 
ortografia, regência, concordância e semântica. Além dos requisitos de ordem 

textual há outras exigências para o desenvolvimento do texto dissertativo 
argumentativo, como: ausência de marcas de oralidade e de registro informal; 
precisão vocabular; obediência às regras de concordância nominal e verbal; regência 
nominal e verbal; pontuação; flexão de nomes e verbos; colocação de pronomes 
oblíquos; grafia das palavras, inclusive acentuação gráfica e emprego de letras 

maiúsculas e minúsculas e divisão silábica na mudança de linha, a translineação.  

 

 

 

 

02 

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo. Neste segundo aspecto, será avaliada a compressão da 
proposta, pois se espera que o participante entenda o desenvolvimento do tema. Para 
que isso aconteça é necessário ler o tema, organizar as ideias, para que assim o 

participante consiga relacionar as outras áreas do conhecimento. É preciso 
apresentar um texto que expõe um aspecto relacionado ao tema, defendendo uma 
posição, uma tese.  

 

 

 

03 

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista. Nesta competência, será avaliada a 

argumentação do participante, ou seja, se ela é baseada em fatos concretos na defesa 
do seu ponto de vista, pois aquilo que for escrito na redação precisa ser bem 
fundamentado em algo real e comprovado, podendo ser usados vários tipos de 
dados, como: analogias, fatores com causa e consequência, dados estatísticos, 
enumerações, metáforas e citações. 
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04 

Demostrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 
construção da argumentação. O que será avaliado nesta competência diz respeito à 

estruturação lógica e formal entre as partes da redação, ou seja, avaliará se o 
participante consegue escrever um texto coeso, com organização textual entre as 
frases e os parágrafos para que estabeleçam entre si uma relação que garanta a 
sequenciação coerente do texto e a interdependência de ideias. 

 

 

 

 

05 

Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. A última e mais 
importante das competências, pois é nela que será tratada a elaboração da solução 
do problema proposto, e é onde os alunos possuem mais dificuldades. O participante 
ao final do seu texto deve apresentar uma solução para o tema que foi discutido por 
toda a redação. A proposta de intervenção como é conhecida precisa ser detalhada; 

nela deve conter a exposição da intervenção sugerida e ao detalhamento dos meios 
para realiza-la. 

 Fonte: Manual de Redação do ENEM (2019) – adaptado pelos autores 

 

Além das competências exigidas pela Matriz de Referência do exame, é importante 

acrescentar que as redações do ENEM são avaliadas por dois corretores independentes, que 

atribuem uma nota de zero a 200 pontos a cada competência, sendo considerada nota zero o 

texto que não atende ao detalhamento da competência, 40 pontos quando atende de forma 

precária à competência, 80 quando apresenta domínio insuficiente, 120 domínio mediano, 160 

domínio bom e 200 para o excelente desempenho na competência avaliada. 

Nesse contexto avaliativo, vale destacar que uma terceira correção é feita em caso de 

discrepância maior do que 100 pontos na soma total das competências ou maior do que 80 

pontos em uma ou mais competências. Persistindo a discrepância, o texto é encaminhado a uma 

banca especial que, formada por três membros, atribui a nota final.  Vale acrescentar que o 

processo de vista pedagógica das redações começou em 2012 e continua na última edição do 

exame e que além da nota, é apresentada também a descrição do nível que o participante 

alcançou em cada competência e são indicadas as características das redações alinhadas aos 

critérios de correção. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Após apresentar o percurso norteador da produção de texto na escola, tema central do 

artigo, no presente tópico, serão apresentados os procedimentos metodológicos que foram 

realizados para a elaboração do trabalho. Para isso, é importante salientar as palavras de Gil 

(2008, p. 08) quando destaca que “Pode-se definir método como caminho para se chegar a 

determinado fim. O método científico é visto como o conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. A metodologia do trabalho é de caráter 
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bibliográfico com abordagem quantitativa e qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 

183), a pesquisa bibliográfica “abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, 

teses, material cartográfico, etc.” Conciliando as abordagens quantitativas e qualitativas e 

apresentando análises das produções textuais do corpus, baseadas na matriz de referência do 

ENEM, entende-se que com a pesquisa quanti-qualitativa, o pesquisador participa do processo 

de investigação e preocupa-se com a qualidade das informações e respostas do objeto de estudo, 

neste caso, as produções de texto feitas por alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma escola 

estadual pública. Nesse sentido, o presente estudo buscou embasamento teórico de alguns 

autores, entre eles Koch e Elias (2011), Brasil (2000), Possenti (2001) e Bakhtin (2011). 

Assim, para alcançar os objetivos traçados, optou-se por fazer a análise do corpus 

coletado a partir dos portfólios do Projeto de Tutoria em Produção Textual, realizado desde 

2012 em uma escola pública da rede estadual do Ceará. Foram selecionados 02 (dois) textos, 

de alunos da 3ª série do Ensino Médio, cujo tema era “Os efeitos do consumo e do consumismo”. 

A seguir, as análises dos resultados coletados. 

 

5 ANALISANDO AS COMPETÊNCIAS DE ESCRITA EM REDAÇÕES DO ENSINO 

MÉDIO 

 

Os professores, corretores das redações, têm como parâmetro as competências do 

ENEM para avaliar os textos produzidos pelos alunos, os quais escrevem suas produções, após 

uma discussão em sala de aula de temas socialmente relevantes, que requerem muita leitura e 

possibilitam um posicionamento crítico no momento da produção escrita.  

É inegável que a participação efetiva do aluno nas aulas destinadas à produção textual 

na escola e o interesse em estar lendo, escrevendo, reescrevendo suas produções, com o auxílio 

das intervenções do professor-corretor, contribuem satisfatoriamente para o avanço nas 

habilidades textuais e linguísticas, atingindo, em alguns casos, pontuações acima da média nas 

competências. No entanto, serão analisadas quais as competências que os alunos apresentaram 

mais dificuldades na produção escritas.  

Apresentaremos a seguir, a análise do corpus selecionado, através da transcrição dos 02 

(dois) textos nomeados aqui de texto 01 e 02, respectivamente, cujo tema era “Os efeitos do 

consumo e do consumismo”. 
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Vejamos o texto 012 de um aluno da 3ª série do Ensino Médio. 

 

O consumo é uma necessidade de sobrevivência desde os primórdios da humanidade. No entanto, 

nota-se hoje, que a maioria das pessoas consomem apenas para satisfazer um desejo. 

A sociedade está avançando cada vez mais e em decorrência desse avanço, novas tecnologias e novos 

produtos vão surgindo, e induzindo os indivíduos a comprarem muitas vezes, sem necessidade, causando 

um impacto não somente no bolso dos consumidores, mas na economia e no meio ambiente. 

Entretanto, os indivíduos estão consumindo exageradamente sem se importarem com os efeitos, que 

causam ao meio ambiente quando descartam objetivos sem utilidade e adquirem novos, gerando assim, 

um grande acúmulo de resíduos. 

Portanto, para não causar impactos ainda maiores ao meio ambiente, é necessário que a sociedade 

busque maneiras de reduzir o consumo que a mídia incentive práticas sustentáveis, que a família ensine 

desde cedo a consumir de forma adequada e optem por produtos duráveis e reutilizáveis. 

 

O texto 01 apresenta quatro (04) parágrafos com linguagem simples, desenvolvendo o 

tema da proposta dentro da estrutura exigida pelo ENEM: introdução, desenvolvimento e 

conclusão. Observamos que a estratégia de definição como recurso argumentativo foi utilizado 

no início do primeiro parágrafo tentando fazer uma alusão ao conhecimento histórico, como na 

passagem: “O consumo é uma necessidade de sobrevivência desde os primórdios da 

humanidade”. Ainda nesse trecho, no que concerne a competência 1, verificamos que o termo 

“primórdios da humanidade” se configura um clichê, o que fere ao domínio da norma culta, 

nessa situação comunicativa em que há uma tensão de formalidade. 

Desta forma, analisamos que o texto 01 apresentou um desenvolvimento mediano 

relacionado à ortografia, regência, concordância e semântica, sem marcas de oralidade e de 

registro informal, assim como precisão vocabular do início ao fim do texto. 

Verificamos nos trechos: “A sociedade está avançando [...] e induzindo os indivíduos 

a comprarem muitas vezes, sem necessidade” e “descartam objetivos sem utilidade e adquirem 

novos, gerando assim, um grande acúmulo de resíduos.”, que há uma organização e seleção de 

informações na defesa do ponto de visto do sujeito autor do texto, no entanto, não houve 

tentativa de interpretá-las, seja través de analogias, dados estatísticos, enumerações, e/ou 

metáforas. Dessa forma, a competência 03 que se refere à seleção, relação, organização e 

interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista não 

foi desenvolvida com êxito, de acordo com a matriz de referência do exame, uma vez que, não 

se notou uma abrangência de informações respaldas. 

Continuando as análises do corpus da pesquisa, vejamos o texto 023. 

 

                                                             
2 Registramos aqui o texto conforme o aluno escreveu. 
3 Registramos aqui o texto conforme o aluno escreveu. 
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O consumismo é o ato que o paciente tem de consumir exageradamente um produto ou um serviço, 

sem lhe ser necessario, apenas para ter o prazer de possuir algo, que às vezes nem vai suprir as suas 

necessidades, podendo afetar de certo modo o meio ambiente em que vive e até mesmo a sua saúde. 

Porque será mesmo que precisamos de tantas roupas e sapatos? será que de fato tudo aquilo que 

consumimos e necessário? 

Sim, olhando por esse lado somos todos consumistas, porém tem indivíduos que consomem bem 

mais que outras. Mas é esse consumo exagerado que está causando o alto índice de criminalidade, de 

violência, porque os adolescentes querem se destacar no meio de seus colegas com bens que estão no 

auge e pelo fato de não terem dinheiro suficiente para consumir os bens que desejam, partem para o 

crime o roubo e até mesmo a venda de corpo. 

O ato de consumir também parte da publicidade que enfatizam as pessoas com as propagandas e 

fazem elas querer obter determinado produto ou serviço. 

Para que se tenha um controle sobre essa situação, é necessário que os pais tomem controle sobre 

seus filhos e que também haja tratamento para esse vício de consumir seja estabilizado e atentar para 

que esse consumo não venha degradar o meio ambiente. 

 

O texto 02 apresenta quatro (04) parágrafos extensos e confusos, não desenvolvendo 

com clareza o tema proposto dentro da estrutura exigida pelo ENEM.  A linguagem não facilita 

o entendimento uma vez que há prolixidade e repetição de termos como podemos confirmar na 

leitura do terceiro parágrafo em destaque. 

Já em relação ao primeiro parágrafo, observamos que a estratégia de definição do termo 

consumismo foi novamente utilizada no texto 02 como recurso argumentativo, no entanto, de 

forma inadequada utilizando termos de outro campo semântico, como a palavra “paciente”, 

além da repetição de vocábulos e enunciados mal estruturados confundindo o leitor e, 

consequentemente, o entendimento global do texto. 

No que concerne à competência 01, o presente texto desrespeita os critérios relacionados 

à ortografia, regência, concordância e semântica. Além dos requisitos de ordem textual há 

outras deficiências encontradas, como: presença de marcas de oralidade e de registro informal, 

imprecisão vocabular, pontuação, concordância verbal, flexão de verbos, grafia das palavras, 

inclusive acentuação gráfica e emprego de letras maiúsculas e minúsculas, conforme destacado 

na transcrição. 

Ainda analisando o texto, constatamos que o sujeito seleciona e traz as informações para 

o texto, mas o faz de modo insuficiente, confuso, e, ainda, ausenta-se de explicar as poucas 

informações, ou seja, não as interpreta e nem as relaciona nos parágrafos de desenvolvimento, 

o que pode implicar conhecimento precário quanto às habilidades avaliadas pela competência 

4, relacionada aos recursos linguísticos utilizados, quando não usa conectores para encadear o 

texto. Averiguamos também que é imprescindível ao produtor do texto entender a engrenagem 

da escrita, o passo a passo que precisa dar e as amarrações que necessitam fazer ao longo do 

texto, para que possa construir o sentido de forma plena. 
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Para tanto, sabemos que o autor do texto 02 poderia utilizar de várias estratégias para 

construir a argumentação: exemplificação, enumeração, dados estatísticos, alusão histórica, 

comparação, causa e consequência, indagação, entre outras, mas, o mais importante é a 

interpretação realizada do que foi posto como argumento para defender um ponto de vista 

apresentado. 

Ademais, o conhecimento relacionado aos mecanismos linguísticos necessários para a 

construção da argumentação, como sugere a competência 04, foi pouco explorado. No texto, há 

períodos justapostos e desconexos, o que demonstra ausência de articulação, muitas vezes, de 

elementos coesivos interparagráficos, como pode ser comprovado o início de cada parágrafo e 

a presença pontual de elementos coesivos intraparagráficos com algumas repetições e/ou 

inadequações, como o uso do pronome relativo que e suas variações.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Considerando que o objetivo do presente trabalho era analisar quais as competências 

que os alunos tiveram mais dificuldades durante a produção dos textos que compõe o corpus 

da presente pesquisa, concluímos que nos textos analisados as dificuldades mais recorrentes 

encontradas referem-se a duas competências do ENEM. Assim, ressalta-se que as competências 

01 e 03, as quais tratam da norma padrão e da interpretação de fatos e opiniões, respectivamente, 

foram as que os sujeitos da pesquisa apresentaram maior dificuldade. 

Logo, para a competência 01, entende-se que as pessoas não escrevem e falam da mesma 

maneira, isto se dá pelo fato que são processos diferentes, cada qual com características 

próprias. Por isso, para entender essa exigência, é preciso ter consciência da distinção entre a 

modalidade escrita e a oral, bem como o registro entre formal e informal. Os autores dos textos 

ainda trazem em seus textos o modo como falam, como por exemplo, as gírias, a falta de 

concordância, as marcas de oralidade, entre outras ocorrências.  

Quanto à competência 03, a hipótese que levantamos é que autores dos textos analisados 

têm muitas ideias, mas, no momento da organização do texto, muitas vezes, não sabem 

selecionar, não trazem outras vozes para contribuir com as ideias, ou mesmo, trazem a 

explicação do dado apresentado. Em outras palavras, no momento de selecionar o que é 

pertinente ao seu projeto de texto e ordenar logicamente os argumentos em favor do seu ponto 

de vista, o produtor de texto sente muita dificuldade, o que gera produções com argumentos 

previsíveis e, por vezes, ausentes de informações claras e conceitualmente verdadeiras. 
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Em relação aos textos produzidos na escola, inferimos que a prática de produção de 

textos deve considerar outros gêneros textuais que circulam nas esferas de atividade humana, 

contemplando outras tipologias, pois para atingir determinados objetivos o sujeito necessita 

conhecer e usar os vários tipos de texto.  

Nesse sentido, o ENEM, exame que avalia o ensino médio do país há décadas vem 

priorizando a mesma tipologia textual motivando uma prática de ensino de texto voltado para 

fórmulas prontas e acabadas, engessando a criatividade e autoria do sujeito que escreve para 

atender um modelo de avaliação preestabelecido que, por sua vez, remete a várias outras 

demandas do mercado educacional, como: acesso ao Ensino Superior, ranking de escolas, 

sistemas de cotas e diplomação. 

É necessário que haja mudança na concepção do ensino da língua no que se refere ao 

eixo da produção de texto preconizado pelos documentos oficiais da educação do país, como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Curricular Comum, ou seja, nas aulas 

de produção de texto fazem-se necessários momentos em que se possibilite ao aluno/produtor 

de texto o contato dos mais diversos gêneros a fim de que ele os conheça, os compreenda em 

seus vários usos, os produza e os utilize nos variados contextos discursivos.  
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RESUMO 

 
Compreendendo que, nesse contexto da era digital, a capacidade de localizar, selecionar, avaliar, 

sintetizar e citar fontes externas na escrita se constitui como um elemento-chave do letramento 

acadêmico (BURTON; CHADWICK, 2000), este trabalho visa a examinar como pesquisadores, em 

estágio de formação iniciante, dialogam com as fontes de pesquisas que mobilizam na escrita dos textos 

científicos que produzem. Interessa-nos mais especificamente investigar aspectos relativos ao uso de 

fontes na escrita de artigos científicos produzidos por pesquisadores iniciantes da área de Linguística. A 

proposta de pesquisa se fundamenta teoricamente em trabalhos sobre letramento acadêmico, uso de 

fontes de pesquisa e práticas citacionais desenvolvidos por estudiosos como Schneider (1990), Burton 

e Chadwick (2000), Pollet e Piette (2002), Pecorari (2003, 2006, 2015), McClure e Clink (2008) e 

Howard, Serviss e Rodrigue (2010). De natureza interpretativa e abordagem qualitativa e viés 

quantitativo, a presente proposta de investigação se propõe a examinar 10 textos do gênero artigo 

científico produzidos por pesquisadores iniciantes da área de Linguística publicados na revista Ao Pé da 

Letra. Os resultados preliminares apontam que os pesquisadores iniciantes dialogam com um número 

relativamente expressivo de fontes. Indicam ainda que são priorizadas fontes como livros, textos 

publicados em língua portuguesa e referências de anos recentes. Esses dados sinalizam, portanto, que os 

pesquisadores iniciantes, embora revelem restrição quanto à origem das fontes, apresentam repertório 

diversificado e, em geral, atualizado dos autores citados. 

 

Palavras-chave: Uso de fontes. Letramento acadêmico. Artigo científico. Pesquisadores iniciantes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Neste contexto da era digital, do uso crescente dos recursos tecnológicos no meio 

acadêmico-científico, compreendemos que é de grande relevância preocuparmo-nos com a 

capacidade de localizar, selecionar, avaliar, sintetizar e citar fontes externas na escrita científica 

de pesquisadores iniciantes, capacidades essas que se constituem como um elemento-chave do 

letramento acadêmico (BURTON; CHADWICK, 2000). 

A corrente ampliação das fontes de pesquisas disponíveis para consulta, sobretudo 

depois do advento da internet e do desenvolvimento da cultura do acesso aberto em franca 

evolução, e uma consequente proliferação de uma diversidade de conteúdos nem sempre 

confiáveis e precisos, tornam-se bases teóricas para vários trabalhos a respeito da temática em 
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voga (BESSA, 2016, 2017, 2018; POLLET, PIETTE, 2002; PECORARI, 2003, 2006, 2015; 

MCCLURE E CLINK, 2008; DINIZ, TERRA, 2014), bem como trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do projeto The Citation Project: reframing the conversation about plagiarism, 

coordenado por Sandra Jamieson, Rebecca Moore Howard e Tricia Serviss. 

De acordo com Burton e Chadwick (2000), muitos professores queixam-se de que seus 

alunos não avaliam as fontes movimentadas em seus escritos de maneira correta, principalmente 

as fontes retiradas da internet. Tem-se verificado a inserção de periódicos que apresentam 

práticas suspeitas de seleção de conteúdo, são as chamadas Revistas Predatórias. Tais dados 

agravam ainda mais a preocupação quanto aos critérios utilizados pelos pesquisadores em seu 

estágio inicial de formação. 

Dada a importância da temática em questão e a relevância do presente estudo, o nosso 

trabalho visa a examinar como pesquisadores, em estágio de formação iniciante, dialogam com 

as fontes de pesquisas que mobilizam na escrita dos textos científicos que produzem. 

Especificamente, admitimos maior interesse em investigar aspectos relativos ao uso de fontes 

na escrita de artigos científicos produzidos por pesquisadores iniciantes da área de Linguística.  

Além disso, buscamos identificar os tipos e a natureza das fontes de pesquisa utilizadas 

por pesquisadores iniciantes; os critérios e as maneiras como tais fontes são incorporadas nos 

textos científicos produzidos por tais pesquisadores; e compreender como e em que medida as 

práticas de seleção e a utilização das fontes corroboram com o domínio da escrita acadêmico-

científica e com o letramento acadêmico dos pesquisadores investigados. 

Adotamos como referencial teórico, trabalhos sobre letramento acadêmico, uso de 

fontes de pesquisa e práticas citacionais, de autores como Schneider (1990), Burton e Chadwick 

(2000), Pollet e Piette (2002), Pecorari (2003, 2006, 2015), McClure e Clink (2008) e Howard, 

Serviss e Rodrigue (2010). Ademais, expomos nossas ancoragens teóricas, as quais nos 

amparamos para a construção deste trabalho, os aspectos metodológicos que orientam o nosso 

modo de fazer pesquisa, a análise e a discussão dos dados e, por fim, as devidas conclusões 

acerca deste estudo. 

 

2 ANCORAGENS TEÓRICAS 

 

Nos últimos anos percebemos o grande aumento dos debates acerca da implementação 

das tecnologias digitais nos campos escolar e acadêmico-científico. Apesar de esses avanços 

trazerem grandes benefícios, e abrirem um leque de possibilidades que facilitam o acesso dos 

alunos a fontes e conteúdos diversos para seus escritos, não se sabe se os mesmos estão sabendo 
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selecionar da maneira correta as suas fontes, pois mesmo com o grande interesse acadêmico de 

se inserir na escrita os computadores (BURTON; CHADWICK, 2000), ainda não existe grande 

preocupação de que se pergunte aos alunos quais são os seus critérios para esse tipo de escrita 

(CYNTHIA SELFE, 1989 apud BURTON; CHADWICK, 2000). 

Segundo Geisler (1994 apud BURTON; CHADWICK, 2000), os alunos dos anos 

iniciais veem a pesquisa apenas como uma busca por fatos, desassociando assim, a credibilidade 

dos mesmos da sua responsabilidade enquanto escritores. Trazendo para nossa discussão as 

relações entre internet, autoridade e alfabetização acadêmica, Burton e Chadwick vão dizer que 

muitos estudantes possuem uma visão de que a internet é inquestionável. Esse pensamento é 

descartado por Haas (apud BURTON; CHADWICK, 2000) que se posiciona ao afirmar que 

"as tecnologias não se fazem a si mesmas, nem seu desenvolvimento é realizado no vácuo”. (p. 

311) 

É de suma importância levarmos em consideração todo o conhecimento que os 

estudantes já trazem do ensino básico, isso se eles realmente têm contato com algum manual 

ou instruções dadas pelos professores, acerca de como agir perante a vasta imensidão de 

informações presentes na internet, visto que os meios virtuais possibilitam uma ampliação 

efetiva de conteúdos tanto de ordem confiável, verificável e construtiva, bem como de ordem 

contestável, incoerente e não confiável, e os alunos precisam se atentarem para a natureza e o 

tipo de fontes que utilizam dentro de seus textos. 

 

Uma maioria (57,6%) dos estudantes universitários receberam, pelo menos, 

alguma formação na avaliação das fontes bibliográficas, mas uma minoria 

substancial (42,4%) afirma não ter tido essa formação, quer a nível do ensino 

secundário quer a nível universitário. Apenas cerca de um terço dos estudantes 

universitários receberam formação em avaliação de fontes na Internet, 

deixando surpreendentes dois terços dos estudantes sem formação e 

presumivelmente inventando os seus próprios critérios de avaliação 

(BURTON; CHADWICK, 2000, p. 320). 

 

Os autores verificaram em sua pesquisa que uma maioria dos estudantes (57,6%) 

recebem alguma formação e/ou treinamento para saber como avaliar suas fontes, sendo elas, 

bibliográficas, seja em nível secundário, seja em nível universitário, sendo que uma minoria 

(42,4%) não receberam nenhum tipo de treinamento. Esses dados comprovam e explicam o 

porquê de os alunos não saberem como agir diante da vastidão de conteúdos que lhes são 

apresentados pela internet.  

Apesar dos resultados mostrarem que os alunos parecem preferir fontes bibliográficas à 

fontes da internet, o que nos parece ser mais confiáveis que a segunda:  
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Embora ter um autor seja um bom ponto de partida para a avaliação, alguns 

alunos não são tão particulares: "Eu tinha algumas [fontes] que não tinham 

autores, apenas tinham o título, mas tinham algumas citações muito boas, 

então eu as peguei. Eu realmente não me importei com o autor porque eram 

boas citações" (MCCLURE; CLINK, 2008, p. 127, grifo do autor). 

 

Os alunos demonstram não ter preocupação em rever a validade e a credibilidade de 

seus achados, a princípio eles se apropriam de citações pertinentes ao que eles precisam no 

momento, “no entanto, os alunos raramente discutem as credenciais e metodologias de suas 

fontes” (MCCLURE; CLINK, p. 127, 2008). 

Muito além de não se policiarem quanto a valoração das suas fontes, os estudantes 

também apresentam dificuldades em compreendê-las, eles estariam escrevendo sobre suas 

fontes a partir de meios ilícitos (HOWARD; SERVISS; RODRIGUE, 2010). Estamos 

vivenciando a chamada "epidemia de plágio". Ao tentarem escrever e introduzir suas fontes em 

seus textos, os alunos acabam plagiando, ainda que não tenham a intenção de o fazer. Esse 

estágio entre o copiar e resumir é nomeado por Howard (1993 apud HOWARD; SERVISS; 

RODRIGUE, 2010) de patchwriting, o autor defende tal prática como uma estratégia de 

aprendizagem e não como um ato de desonestidade acadêmica.  

Outra consequência seria o uso demasiado de citações em seus trabalhos, consequência 

do medo dos alunos em cometer plágio por não compreenderem e não saberem movimentar as 

várias vozes que encontram, eles preferem usar de várias notas e citações dos autores, deixando 

os seus escritos parecendo “verdadeiros mosaicos” (POLLET; PIETTE, 2002).  

Para introduzir o discurso do outro nos seus textos, tem-se verificado que poucos alunos 

utilizam resumos, sendo um modo de se referir ao discurso do outro “altamente valorizado na 

escrita acadêmica e é promovido nos manuais de composição” (HOWARD; SERVISS; 

RODRIGUE, 2010, p. 177), eles preferem parafrasear, escrever frases individuais ou 

simplesmente copiar suas fontes, práticas essas que não requerem do aluno total compreensão 

do que foi lido. Nesta perspectiva, o aluno apropria-se das fontes, contudo, não trazem uma 

compreensão daquilo que foi introduzido em seus textos.  

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Adotamos, em nossa proposta de investigação, uma orientação interpretativa e uma 

abordagem qualitativa de pesquisa, conforme entendimento de Laville e Dionne (1999). 

Apoiamos também a nossa análise em um viés quantitativo, entretanto, não buscamos 
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generalização de resultados, o enfrentamento analítico do corpus recortado privilegia a 

descrição, a análise e a intepretação como procedimentos inter-relacionados no processo de 

investigação, tal como postulados por Cresweell (2007) para o desenvolvimento de pesquisas 

qualitativas. 

A natureza das fontes coletadas para análise se caracteriza, de acordo com a 

classificação de Gil (2010), como uma pesquisa bibliográfica. Na compreensão desse autor, na 

distinção que se faz entre pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, considera-se como 

“fonte documental quando o material consultado é interno à organização, e fonte bibliográfica 

quando for obtido em bibliotecas ou base de dados” (GIL, 2010, p. 31). Com base nesse 

entendimento e levando em conta que o corpus de nossa pesquisa se constitui de artigos 

científicos coletados em periódico on-line de acesso aberto – não se constituindo, portanto, 

como material de uso mais restrito e interno a uma organização – podemos assegurar que, 

quanto à fonte dos dados por nós coletados, esta investigação se caracteriza como bibliográfica. 

Considerando os propósitos do nosso trabalho, o corpus a ser analisado se constitui de 

textos do gênero artigo científico coletados na revista Ao Pé da Letra. Contemplamos artigos 

nacionais que atendam o perfil já estabelecido (iniciantes) dos pesquisadores. Quanto a 

quantidade, foram analisados 10 artigos científicos. Os critérios utilizados para constituição do 

corpus estão elencados da seguinte maneira: a) artigos de pesquisadores nacionais; b) artigos 

publicados em língua portuguesa; c) artigos de autoria individual; d) artigos empíricos, nos 

termos da classificação e definição de Motta-Roth e Hendges (2010); e) artigos com volume 

textual (número de páginas) aproximado, e no que diz respeito ao perfil dos pesquisadores 

iniciantes, estabelecemos que os mesmos ainda estivessem na graduação, iniciando assim, sua 

trajetória na escrita científica. Para tanto, foi verificado o currículo disponível na plataforma 

Lattes, dos pesquisadores investigados. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em conformidade com o foco de investigação do presente trabalho, visando examinar 

como os pesquisadores, em estágio de formação iniciante, dialogam com as fontes de pesquisa 

que introduzem em seus textos, e como tais pesquisadores se apropriam dessas fontes, esta 

seção empreende um esforço singular na tentativa de discutir acerca de questões relacionadas a 

escrita acadêmico-científica, e aos diversos outros assuntos voltados para a esfera de produção 

do conhecimento científico, moldados pelos resultados obtidos no andamento desta 

investigação. 
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Analisamos, para fundamentar o processo analítico dos dados, 10 artigos científicos da 

área da Linguística, que foram publicados na revista Ao Pé da Letra (revista voltada 

primordialmente para a publicação de trabalhos por estudantes da graduação), e construímos 

um aparato teórico consistente por meio de uma categorização de pesquisa voltada para a 

análise qualitativa, apoiada sob um viés quantitativo, caracterizando-se como uma pesquisa 

bibliográfica, de acordo com a classificação de Gil (2010). Dessa forma, os resultados obtidos 

serão apresentados em forma de gráficos quantitativos para um melhor entendimento dos dados 

alcançados, exibindo assim a quantidade, o tipo e a recência das fontes citadas dentro das 

produções escritas dos pesquisadores no estágio de formação iniciante. 

Concentramo-nos em apresentar dados consistentes e elucidativos para embasarmos a 

proposta central do estudo. Os pesquisadores iniciantes realizam um uso profícuo das fontes de 

pesquisa em seus textos, na medida em que se observa a quantidade das fontes utilizadas. Esses 

pesquisadores efetuam com bastante apropriação uma quantidade expressiva de fontes em seus 

escritos, o que caracteriza um uso plausível, visto que os mesmos estão se situando no campo 

da escrita acadêmico-científica, e na apropriação do dizer do outro. 

Para ajudar no entendimento de tais postulações, reproduzimos os resultados e/ou dados 

alcançados em forma de gráficos de caráter quantitativo, voltados às questões de quantidade, 

tipos e recência das fontes de pesquisa apropriadas por pesquisadores iniciantes em seus 

trabalhos: 

 

Gráfico 01 

 

 
 

A partir dos dados apresentados no gráfico 01, evidenciamos que os pesquisadores 

iniciantes se sentem confortavelmente seguros em utilizarem uma média variável entre 11 a 20 

fontes em seus textos. Em específico, 50% equivalente a uma quantidade de 11 a 15, e 30% de 
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16 a 20 fontes presentes nos trabalhos dos pesquisadores investigados. Claramente, a produção 

escrita tende a se caracterizar eficazmente como um processo essencial e crucial na formação 

de pesquisadores. Com isso, a partir dos dados apresentados, entende-se que o sucesso 

acadêmico se encontra estritamente relacionado com a aprendizagem de uma escrita de textos 

apropriados, constituindo-se como um elemento fundamental no campo científico 

(PECORARI, 2006). 

Logo, os pesquisadores iniciantes apresentam-se como pesquisadores que se destinam a 

situar o campo da apropriação consciente das fontes utilizadas, tendo em vista que na 

constituição de um texto bem moldado e fundamentado, o uso de uma quantidade elevada de 

fontes se torna bem evidenciada, pois quanto mais diálogo teórico com outros estudos 

realizados, mais bem consolidada a pesquisa se torna. Um dos agravantes para um índice 

mediano de fontes de pesquisa utilizadas pelos pesquisadores iniciantes, pode estar em 

consonância com uma inexperiência dentro do campo da escrita acadêmico-científica, ou por 

um desconhecimento e/ou manejo indevido das possibilidades ofertadas pela internet na captura 

das informações. 

Concomitantemente, os pesquisadores iniciantes também se apoiam em utilizarem 

fontes de pesquisa presentes com maior grau, em livros e periódicos, tendo os livros um impacto 

veemente na construção dos escritos científicos produzidos, como exibe o gráfico 02 a seguir:  

 

Gráfico 02 

 

 

A partir da apresentação do gráfico 02, ficou nítida a presença intensificadora que os 

livros ainda possuem dentro da produção científica, com uma porcentagem equivalente a 60% 

de utilização, mesmo após o advento tecnológico e o crescente uso de fontes da internet nos 
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trabalhos atuais, o que demonstra uma influência cabal dos livros e/ou manuais como alicerces 

teóricos construtivos para a produção científica e acadêmica. Além disso, os periódicos também 

exercem com muita intensidade um espaço cada vez maior e mais abrangente no campo da 

pesquisa científica, com 15% de presença nos trabalhos analisados, caracterizando-se como um 

meio de ampliação do conhecimento produzido pelas academias e/ou instituições da produção 

do saber. 

Sendo assim, ambos os tipos de fontes, quer livros, quer periódicos, ainda estão 

resistentemente presentes nos trabalhos dos pesquisadores iniciantes, deixando evidente a 

necessidade de se pensar em possibilidades de ampliação com os recursos tecnológicos vigentes 

na atualidade, para uma promoção proporcional e ampla do conhecimento, tendo em vista que 

a internet é um meio riquíssimo de conteúdos/informações que quando bem utilizados são 

subsídios valiosíssimos de estudo. 

Nesta perspectiva, os pesquisadores iniciantes trazem consigo também uma 

preocupação quanto ao tipo de fonte que aplicam em seus trabalhos, proporcionando com 

efetiva autoridade os pressupostos neles apresentados, demonstrando assim uma priorização 

quanto as capacidades de localizar, selecionar, avaliar, sintetizar e citar as fontes externas em 

seus textos (BURTON; CHADWICK, 2000). 

Além dos critérios de quantidade e tipos de fontes, o critério da recência e/ou atualidade 

das fontes empregadas pelos pesquisadores iniciantes em seus textos, caracteriza-se como um 

fator vital no entendimento de como tais pesquisadores possuíram uma sensibilidade ou não, na 

busca por fontes de pesquisa atuais. O gráfico 03 exibe notadamente às questões relacionadas 

a tal critério: 

 

Gráfico 
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Os pesquisadores em foco, preocuparam-se em buscar fontes que estivessem centradas 

em uma média de 6 a 20 anos desde a sua publicação, em específico, com 26% de fontes 

localizadas entre 6 a 10 anos, e 26% entre 11 a 20, favorecendo postulações direcionadas para 

o entendimento de seleção de fontes que fossem publicadas por um período variavelmente 

recente, atribuindo a tais fontes um caráter de confiança teórica, devido a longa reputação de 

publicações no decorrer do tempo. 

Sendo assim, mediante o observado, os pesquisadores iniciantes demonstram possuir 

uma preocupação quanto a credibilidade, veracidade e periodicidade das fontes que empregam 

em seus trabalhos. Ao verificar a atualidade das fontes, os pesquisadores iniciantes destinam 

uma importância válida para o emprego de fontes atualizadas, contudo, interessam-se também 

por fontes um tanto quanto mais antigas, em detrimento, seja de uma fundamentação 

equilibrada, seja por desinformação de material atualizado nas perspectivas de facilitação que 

a internet possibilita cotidianamente. 

Neste sentido, as análises aqui realizadas direcionam-se para um entendimento mútuo e 

construtivo dentro dos parâmetros de pesquisa sobre escrita científica, além de contribuir em 

grande escala com o paradigma acadêmico-científico. Dessa forma, os pesquisadores iniciantes, 

dialogam com as fontes de pesquisa em seus textos com uma certa apreensão, tendo em vista 

que estes ainda não se consolidaram e/ou habituaram-se com o campo de estudos científicos.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Assim como especificado no objetivo geral do presente estudo, que buscou examinar 

como os pesquisadores iniciantes dialogam com as fontes de pesquisa que adicionam em seus 

textos no momento de evolução eminente da internet, bem como dos recursos tecnológicos que 

sutilmente vem ganhando espaço notório no âmbito educacional e demais áreas, a presente 

investigação confirma a necessidade de se debruçar sobre todas as postulações realizadas 

anteriormente, evocando assim um desejo de se pensar em propostas de intervenções e mais 

estudos dentro da área acadêmico-científica, assim como estudos voltados para a esfera de 

produção escrita científica. 

Utilizando o corpus investigativo composto por 10 artigos científicos da área da 

Linguística, publicados na revista Ao Pé da Letra, continuamos acreditando que o nosso olhar 

de pesquisadores da linguagem pode ser primordial para o despertar da importância de se pensar 
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pedagogias mais eficazes voltadas ao fornecimento de instruções que favoreçam o domínio do 

uso adequado, pertinente e produtivo de fontes na atividade de pesquisa e de escrita científica.  

Dessa forma, a proposta de pesquisa aqui apresentada se revela extremamente pertinente 

e necessária para o campo dos estudos do letramento acadêmico e do ensino da leitura e da 

escrita na universidade, notadamente quando se considera que temos vivenciado uma ampliação 

das fontes de pesquisa disponíveis para consulta, sobretudo depois do advento da internet e do 

desenvolvimento da cultura do acesso aberto em franca evolução, e uma consequente 

proliferação de uma diversidade de conteúdos nem sempre confiáveis e precisos. 

Entendemos, portanto, que o olhar de estudioso da linguagem sobre essas práticas pode 

trazer importantes contribuições para as investigações sobre uso das fontes na escrita científica 

no contexto brasileiro, ainda bastante incipientes ou quase inexistentes. Tendo em vista que são 

poucas as disciplinas em cursos de graduação e mesmo de pós-graduação que focalizam o uso 

de fontes de pesquisa na escrita científica, entendemos, por fim, que esse nosso olhar pode ser 

fundamental também para o despertar da importância de se pensar pedagogias mais eficazes 

voltadas ao fornecimento de instruções que favoreçam o domínio do uso adequado e produtivo 

de fontes nas atividades de pesquisa e de escrita científica, especialmente de pesquisadores em 

início de carreira na graduação, como os pesquisadores investigados neste trabalho. 
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RESUMO 

 
A partir do pressuposto de que a prática da produção textual é algo imprescindível em inúmeras 

atividades sociais, esta pesquisa tem o objetivo de discutir sobre produção textual argumentativa, 

focalizando as dificuldades enfrentadas pelas escolas em trabalhar com a produção de  textos 

argumentativos, de forma que aprimore as competências críticas necessárias para um posicionamento 

consistente, uma vez que essa competência crítica/argumentativa tem funcionado como senha de acesso 

a um curso superior. A presente pesquisa tem como procedimento metodológico, o método investigativo 

bibliográfico, baseado em autores com Marcuschi (2006; 2008), Antunes (2007, 2009), Garcez (2001), 

dentre outros que abordam a temática de gêneros textuais e o ensino de texto na escola. Diante das 

discussões desenvolvidas, podemos afirmar que a inserção de atividades com os gêneros textuais 

dissertativos-argumentativos, sobretudo, com a produção de textos, torna-se fundamental para o 

aprimoramento da competência crítica do discente. Logo, o uso de atividades de escrita argumentativa 

é indispensável na sala de aula, pois, este exercício apresenta-se como uma ferramenta essencial no 

desenvolvimento das competências cognitivas dos alunos. 

 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Sala de aula. Produção argumentativa. Dificuldades da escola. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho com os gêneros textuais vem sendo discutido por pesquisadores e estudiosos 

da educação há bastante tempo, mais precisamente, este interesse demonstrou um crescimento 

a partir da chegada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). As mudanças 

ocorridas no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa e, sobretudo, no trabalho 

com a produção textual escrita, ainda busca alcançar resultados plenamente satisfatórios, 

conforme pontua Petroni (2008). 

A escola é o primeiro lugar onde o indivíduo exercita a prática da escrita. No entanto, 

esta tem se apresentado de maneira insuficiente na sala de aula, e a escola como meio de 

inserção, ao inserir o indivíduo na sociedade tem como papel prepará-lo para os diversos tipos 

de situações sociais de uso da produção escrita (GARCEZ, 2001). No entanto, a escola parece 

ter algumas dificuldades em fazer o aluno produzir uma redação escolar, logo não há espaço 
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suficiente para a prática da escrita de forma que desenvolva as competências necessárias para 

uma atividade de produção textual como prática social (ANTUNES, 2009), ainda é perceptível 

algumas fragilidades nesses aspectos. 

Compartilhando, pois, da preocupação com a produção textual na educação básica e 

pensando em possibilidades de contribuir com a discussão sobre as dificuldades dos alunos em 

produção textual argumentativa, este trabalho se debruça sobre autores e estudiosos da área para 

apresentar esta reflexão. 

Nossa escolha por pesquisar sobre as dificuldades relacionadas a produção do texto 

argumentativo perpassa pela compreensão de que além de ser uma produção que aprimora a 

capacidade crítica do aluno, também no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), é exigido 

um texto argumentativo. Portanto, a produção argumentativa se destaca nessa prática, pois o 

exame é, atualmente, o principal meio de ingresso em uma universidade.  

A presente pesquisa tem como procedimento metodológico, o método investigativo 

bibliográfico, baseado em autores e publicações que abordam a temática sobre gêneros textuais 

e o ensino de texto na escola. E, para darmos conta dessa reflexão buscamos subsídios em 

Marcuschi (2006, 2008), Garcez (2001), Antunes (2007;2009) dentre outros. 

O trabalho aqui apresentado está estruturado da seguinte forma: além da presente 

introdução, onde apresentamos a temática, o objetivo do estudo e a justificativa da nossa 

escolha, seguem-se uma seção teórica, em que discutimos sobre a concepção de gênero textual, 

escrita argumentativa na escola e as dificuldades da escola em trabalhar a produção de textos 

argumentativos; e, por fim, as conclusões. 

 

2 CONCEITOS DE GÊNERO TEXTUAL 

 

Para nossa comunicação no cotidiano usamos produções que constituem sentidos para 

as diversas situações de informação (MARCUSCHI, 2008).  Essas produções são encontrados 

no dia a dia da sociedade, e possuem padrões sócio-históricos próprios, como aponta Marcuschi 

(2008, p.155) quando sugere que gêneros textuais são “[…] os textos materializados em 

situações comunicativas recorrentes […]”, ou seja, são as formas de comunicação de forma oral 

ou escrita realizadas por falantes de uma língua em um delimitado momento relevante. Para 

Marcuschi (2008) o gênero textual é a forma como a língua está utilizada nos textos em suas 

diferentes situações de interlocução, como podemos observar no enunciado a seguir sobre os 

gêneros textuais: 
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Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sócio comunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 

Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas em situações 

comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo um 

princípio de listagem aberta (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

 

Nesse sentido, compreendemos que os gêneros textuais são as elaborações necessárias 

de comunicação e interação, utilizadas pelo indivíduo para determinadas finalidades e, que este 

entendimento sobre gêneros textuais precisa ser concebido pelo professor para que este tenha 

respaldo teórico para trazê-lo ao contexto escolar, considerando conceitos, finalidades, meios 

de produção e de circulação desses gêneros. 

Compreendemos portanto, que a quantidade infinita de gêneros textuais dificultam o 

entendimento ou causa certas confusões em alguns momentos em sala de aula. No entanto, um 

agrupamento apresentado por Dolz e Schneuwly (2004), elaborado a partir de aspectos 

tipológicos abrangentes, examinados a partir das circunstâncias em que são empregados, pode 

nos ajudar a solucionar algumas possíveis confusões na hora de compreendermos os gêneros 

textuais. Para elaboração do agrupamento os autores seguiram alguns critérios o primeiro foi 

corresponder aos objetivos sociais da comunicação oral e escrita no que tange ao ensino; o 

segundo, mostrar as diferenças tipológicas, e último, que os gêneros agrupados sejam 

relativamente homogêneos no que se refere à capacidade de linguagem dentro de cada 

agrupamento dos gêneros (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). Levando em conta os critérios 

citados pelos autores apresentamos os seguintes agrupamentos de gêneros; 

 

Quadro 01- Representação dos aspectos tipológicos apresentados por Dolz e 

Schneuwly 

Domínios sociais de 

comunicação 

Capacidades de linguagem 

dominantes 

Exemplos de gêneros orais e 

escritos 

Cultura literária ficcional NARRAR 

Mimeses da ação através da 

criação de intriga 

Conto maravilhoso 

Fábula 

Lenda 

Narrativa de aventura Narrativa 

de ficção científica Narrativa de 

enigma 

Novela fantástica 

Conto parodiado 

Documentação e 

memorização de ações 

humanas 

RELATAR 

 Representação pelo discurso 

de experiências vividas, 

situadas no tempo 

Relato de experiência vivida 

Relato de viagem  

Testemunho  

Curriculum vitae  
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Notícia  

Reportagem  

Crônica esportiva  

Ensaio biográfico 

Discussão de problemas 

sociais controversos 

ARGUMENTAR  

Sustentação, refutação e 

negociação de tomadas de 

posição. 

Texto de opinião  

Diálogo argumentativo  

Carta do leitor  

Carta de reclamação Deliberação 

informal  

Debate regrado  

Discurso de defesa (adv.) 

Discurso de acusação (adv.) 

Transmissão e construção 

de saberes 

EXPOR  

Apresentação textual de 

diferentes formas dos 

sabores 

Seminário  

Conferência 

Artigo ou verbete de enciclopédia  

Entrevista de especialista 

Tomada de notas  

Resumo de textos “expositivos” 

ou explicativos  

Relatório científico  

Relato de experiência científica 

Instruções e prescrições DESCREVER AÇÕES 

 Regulação mútua de 

comportamentos 

Instruções de montagem Receita  

Regulamento  

Regras de jogo  

Instruções de uso  

 Instruções  
Fonte: (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004, p. 121).  

 

Fazendo uma leitura do quadro podemos observar os inúmeros gêneros textuais. E, em 

se tratando dos gêneros argumentativos, observamos que são textos diariamente presentes em 

nossas vidas. Pois, como já debatemos até aqui, os gêneros textuais, estão presentes no meio 

social, são usados todas as vezes que os falantes estão introduzidos em uma situação 

comunicativa. Para se comunicar melhor com os interlocutores, seleciona-se um gênero que 

melhor atenda a nossa necessidade de comunicar aquilo que desejamos, com a intenção de 

alcançar algum efeito desejado. 

 

3 SOBRE A ESCRITA ARGUMENTATIVA NA ESCOLA 

 

A escrita é uma ação social e coletiva, saber escrever é essencial nos dias atuais, 

principalmente com o avanço dos novos meios tecnológicos e com a expansão da circulação da 

escrita (ANTUNES, 2003). Para a autora, a escola é o primeiro lugar onde o indivíduo é 

apresentado a essa prática, porém, muitas escolas ainda veem a escrita como uma forma mítica 
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na qual acredita que a escrita é um dom que o indivíduo já nasceu com ele. Entretanto, esse 

conceito é totalmente equivocado e acaba desmotivando, muitas vezes, os alunos que 

apresentam dificuldades na produção textual. É necessário compreendermos a produção de 

texto escrito como sugerido por Antunes (2003) 

 
[…] elaborar um texto é uma tarefa cujo sucesso não se completa, 

simplesmente, pela codificação das ideias ou das informações, através de 

sinais gráficos. Ou seja, produzir um texto não é uma tarefa que implica 

apenas o ato de escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos 

papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e 

intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita 

propriamente, até o momento posterior da revisão e da escrita (ANTUNES, 

2003, p. 54). 

 

Entendemos portanto, que a produção escrita se constitui em um processo que considera 

todas as etapas dessa elaboração/produção. Portanto, a compreensão de que a língua escrita 

deve ser interativa e dialógica é compartilhada por Garcez (2001) quando nos indica que 

escrever requer práticas sociais de diversas naturezas e diálogos com o contexto sócio-histórico 

no qual o indivíduo se encontra inserido. Nesse sentido, a autora alerta para a necessidade de 

praticar a escrita na escola para que os alunos possam se apropriar de aspectos necessários para 

a produção escrita, e, nos aponta aspectos da especificidade da escrita. 

 
É pela leitura que assimilamos as estruturas próprias da língua escrita. Para 

nos comunicarmos oralmente apoiamo-nos no contexto, temos a colaboração 

do ouvinte. Já a comunicação escrita tem suas especificidades, suas 

exigências. [...] Tratamos de forma diferente a sintaxe, o vocabulário e a 

própria organização do discurso. É pela convivência com textos escritos de 

diversos gêneros que vamos incorporando às nossas habilidades um efetivo 

conhecimento da escrita (GARCEZ, 2001, p. 6-7). 

 

É através da escrita que temos contato com o mundo ao se relacionar com as pessoas, 

tornando-se portador de uma voz e, é por meio do contato e da prática de leitura e escrita de 

vários gêneros que conseguimos desenvolver nossas habilidades e competências de escrita para 

a prática social. No entanto, esse percurso exige dedicação, prática, esforço coletivo, sobretudo, 

de professor e aluno e conhecimento necessário sobre a temática que deseja desenvolver.   

Para Antunes (2007) os aspectos apontados por Garcez (2001), são realmente 

necessários para o bom desempenho na escrita, porém, o bom uso dos aspectos gramaticais, 

embora seja essencial ao se produzir um texto, não garante a produção de um bom texto, pois, 

um dos grandes equívocos, ainda, cometidos pela escola está em “[…] acreditar que o 

conhecimento da gramática é suficiente para se conseguir ler e escrever com sucesso os mais 
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diferentes gêneros de texto (ANTUNES, 2007, p. 53). Para a autora, as exigências da escrita 

formal e socialmente prestigiada, não garantem a competência linguística para que o aluno 

desenvolva um texto que atenda a situação comunicativa e a interlocução necessária e 

constituinte da produção escrita. 

 

4 DIFICULDADES DA ESCOLA EM TRABALHAR A PRODUÇÃO DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS 

 

Os gêneros dissertativos-argumentativos vêm ganhando espaço no contexto de sala de 

aula, sobretudo, no ensino médio, quando se pensa que o gênero exigido na produção textual 

do ENEM é um gênero dissertativo-argumentativo. Nessa perspectiva as escolas têm se 

preocupado em trazer para a sala de aula os gêneros argumentativos como meio de praticar o 

aprimoramento das capacidades de crítica e de argumentação dos alunos. 

No entanto, podemos compreender, juntamente com alguns autores que discutem sobre 

o ensino de texto na escola, como Antunes (2003) e Garcez (2001), que, muitas vezes, o 

tratamento dado aos trabalhos com a produção textual escrita pelos docentes, fica restrito a 

aplicabilidade de uma atividade de produção para uma preparação para o ENEM ou para 

atribuição de notas. Ou seja, o texto produzido é considerado um produto com fins 

predeterminados e não um processo que estimule o crescimento e amadurecimento da escrita 

do aluno. É importante que a escola compreenda a produção textual como apontada por 

Antunes(2003)  

 

Podemos observar que a produção textual é uma atividade processual, que 

começa a partir do planejamento, momento em que se delimita o tema, os 

objetivos, o gênero, assim como a linguagem adequada e seu público alvo, 

posteriormente passa à escrita, etapa em que se registra no papel tudo que foi 

planejado, e, por fim, a etapa da revisão e reescrita, que corresponde o 

momento em que se decide o que é essencial e o que pode ser retirado do texto 

escrito (ANTUNES, 2003, p. 54-55). 

 

Compreendida dessa forma, como atividade processual, podemos pensar a escrita 

argumentativa como uma produção que influencia ou que é determinante para o aprimoramento 

da criticidade e da argumentatividade, principalmente, quando pensamos nos conflitos 

econômicos, políticos e sociais que vivemos atualmente, os quais exigem da população uma 

capacidade crítica que seja capaz de construir e sustentar os posicionamentos elaborados para 

responder a esses conflitos. 
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A produção de textos na escola deve ser trabalhada em busca do aperfeiçoamento da 

argumentação e da criticidade dos alunos para elaboração de uma redação escolar, carta do 

leitor, redação do ENEM, ou qualquer outro gênero que seja solicitado. Vale ressaltar, ainda, o 

importante papel desempenhado pelo docente, pois, é ele o responsável por selecionar as 

melhores propostas e metodologias pedagógicas para alcançar a formação de escritores 

competentes (ANTUNES, 2003), ou seja, o processo de escrita acontece mediado pelo 

professor e, essa mediação precisa ser consciente, segura e teoricamente respaldada. 

A presença dos gêneros argumentativos em sala aula é compreendida, de acordo com 

Garcez (1998), como uma possibilidade de fazer com que os alunos compreendam as diversas 

e possíveis interpretações de um texto e as modificações que ela pode sofrer em decorrência 

das escolhas linguísticas selecionadas, como apontado a seguir,  

 

O produtor de texto tem oportunidade de conhecer as possibilidades 

interpretativas inerentes à sua produção, de colocar-se sob a perspectiva de 

leitura do outro e de analisar suas próprias escolhas num processo dialógico 

que concretiza, temporariamente, a dialogia implícita no texto escrito 

(GARCEZ. 1998, p. 124).  

 

A escrita assim concebida, e praticada de forma contínua, certamente, tem como 

resultado do processo interativo a formação de um escritor competente, habilidoso e experiente 

para o exercício nas práticas sócias. O papel dos docentes nesse processo de ensino da produção 

escrita deve ser, como apontado por Antunes (2007), contribuir para que a escrita seja um ato 

de consciência para os alunos, propor novas aulas para que os alunos demonstrem interesse 

sobre o que está produzindo e proporcionar momentos de reflexão sobre a própria escrita, 

orientando-os no processo de reescrita do texto. 

A ausência, muitas vezes, de uma abertura do docente para novas aprendizagens, novas 

metodologias de atividades, acabam por deixar fragilizado o ensino de produção de texto. 

Compreendemos que fatores externos a escola como conflitos familiares, contextos sociais, 

dentre outros aspectos, podem influenciar no desempenho do aluno, porém, a dinamicidade, 

interação, abertura para a escuta e o compromisso com a escrita como processo e não como 

produto, são fundamentais na postura do professor que deseja aprimorar em seus alunos a 

capacidade de produção escrita. São esses aspectos, relacionados ao docente que, segundo 

Antunes (2007), podem fazer emergir melhores posicionamentos dos alunos na produção 

textual. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo de um interesse em contribuir com as reflexões sobre o ensino de 

produção textual argumentativa na educação básica em uma perspectiva de ensino de escrita 

para prática social (ANTUNES, 2009), neste trabalho tivemos como objetivo discutir sobre as 

dificuldades da escola em trabalhar as atividades de produção textual argumentativa em sala de 

aula. 

Atualmente os gêneros textuais dissertativos-argumentativos estão sendo exigidos com 

maior frequência nas salas de aula, sobretudo, em consequência da prova de redação do ENEM. 

Pode-se dizer, portanto, que a exigência da produção escrita argumentativa na redação do 

ENEM tem influenciado fortemente o trabalho com a argumentação na escola. Visto que, 

compreendemos que cada vez mais cedo a escola tem se preocupado com o ensino dos gêneros 

que potencializam as capacidades críticas dos alunos. 

De acordo com os teóricos tomados como base para a pesquisa, dentre eles Marcuschi 

(2006, 2008), Antunes (2003, 2007, 2009), Garcez (1998, 2001), constatamos nas nossas 

discussões que, embora seja visível a presença do trabalho com a produção argumentativa na 

escola, os resultados alcançados pelas escolas não se apresentam satisfatórios, pois, os 

professores ainda encontram muitas dificuldades na realização do trabalho com o texto em sala 

de aula e os alunos enfrentam dificuldades no processo de construção de posicionamentos 

argumentativos na forma escrita. Embora já seja possível perceber alguns avanços, acreditamos 

ser necessário um trabalho continuo e mais consistente e com mais respaldo teórico.  

Compreendemos, ainda, que para fazer sentido para os alunos e para que estes se sintam 

motivados, as atividades com a produção escrita precisam orientar os alunos para prática social, 

para que eles entendam a necessidade de aprimorar a criticidade para além da escola ou da 

redação do ENEM. 

Esperamos que a pesquisa colabore significativamente, para uma reflexão sobre o 

trabalho com a produção textual argumentativa em sala de aula, que tenha proporcionado uma 

discussão pertinente sobre o assunto e que possa instigar outras pesquisas relacionados à 

temática no sentido de contribuir para melhoria do ensino e da aprendizagem da escrita na 

escola.  
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EFEITOS DE SENTIDO PRODUZIDOS PELO USO DE CITAÇÕES DIRETAS EM 

MONOGRAFIAS 

 

Kelli Roberta de Souza Soares Luz Gomes 
Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFPE) 

 

RESUMO 

 
Os gêneros acadêmicos têm recebido a atenção de professores-pesquisadores que têm como motivação 

dificuldades apresentadas por estudantes para a produção escrita de textos dessa natureza. Nessa 

perspectiva, este trabalho acolhe o objetivo de analisar citações diretas utilizadas em seções de 

Fundamentação Teórica de monografias ao refletir sobre os efeitos de sentido decorrentes da forma de 

inserção dessas citações, assim como ao observar a argumentatividade presente nas sequências 

analisadas, dada a função social do gênero em estudo. Como fundamentação teórica, ancora-se na 

percepção do texto enquanto evento social e de produção de sentidos a partir de Cavalcante, Custódio 

Filho e Brito (2014), Koch (2011; 2015) e Marcuschi (2008); nas contribuições de Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007) sobre intertextualidade; em reflexões de Bazerman (2007) sobre a escrita acadêmica. 

Configurando-se como uma pesquisa documental, de cunho qualitativo, seus dados derivam da 

exploração de um corpus de 06 trabalhos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 

Informação do IF Sertão-PE Campus Floresta. Como resultado, observamos um recorrente emprego de 

citações como intertextos que não contribuem para uma percepção clara das linhas teóricas que embasam 

esses trabalhos, que não favorecem a progressão textual e que não revelam a capacidade discursiva de 

seus autores.  

 

Palavras-chave: Gêneros Acadêmicos. Citação. Efeitos de Sentido. Monografias. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As práticas de escrita acadêmica têm evidenciado dificuldades relacionadas a 

competências linguísticas de leitura e de escrita. Essa é uma realidade experenciada pelo fazer 

docente e que tem encontrado, cada vez mais, espaços em estudos respaldados em teorias de 

gênero que se voltam tanto para elementos linguísticos quanto retóricos do texto. 

Por vezes, essas dificuldades revelam-se até mesmo na monografia, produção textual 

que se destina à finalidade avaliativa de discentes, quando considerada requisito para conclusão 

de curso. Além desse aspecto, enquanto resultado de uma investigação científica, a monografia 

pode assumir posição de referencial bibliográfico para a realização de outras pesquisas sobre o 

tema.  

O nível de relevância desses trabalhos pode tornar-se restrito em decorrência de 

problemas textuais relativos à informatividade e à coerência, especialmente quando se 

apresentam na Seção de Fundamentação Teórica, por ser caracterizada como espaço destinado 

à apresentação da base teórica que sustenta os argumentos desenvolvidos por uma pesquisa. 
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Dada a sua importância, a seção supracitada foi tomada como material de análise porque 

a sua elaboração requer, além de habilidades relacionadas à compreensão leitora, competências 

de escrita destinadas a saber lidar com a “voz” do outro, a articular as teorias selecionadas de 

modo a justificar o seu projeto de dizer. Isso exige o acionamento de estratégias textuais-

discursivas que oportunizem, entre outros propósitos, a clara demarcação de posicionamentos 

sobre o assunto explorado, ao passo que revelem a necessária autoria do pesquisador-escritor. 

Nesse sentido, a citação, enquanto manifestação da intertextualidade, reforça o efeito de 

verdade de um discurso e representa expressivo lugar como recurso de autoridade para conferir 

ao texto produzido pelo estudante credibilidade no âmbito dos estudos realizados sobre o 

assunto pesquisado (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007). Partindo desse entendimento, 

assumimos o objetivo de analisar a utilização de citações diretas na escrita de seções de 

Fundamentação Teórica de monografias do Curso Superior de Tecnologia em Gestão da 

Tecnologia da Informação do IF Sertão-PE Campus Floresta, considerando a ação acadêmica 

exercida por esse gênero. 

Para isso, pautamos as análises na compreensão do texto enquanto evento social e de 

produção de sentidos (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO; BRITO, 2014, KOCH, 2011, 

2015, MARCUSCHI, 2008) e em reflexões sobre o conceito de intertextualidade (GENETTE, 

2010 [1981]; KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007) numa perspectiva conceitual e sob 

uma orientação pedagógica (BAZERMAN, 2007). 

Os tópicos seguintes apresentam o desenho teórico assumido, uma breve descrição dos 

procedimentos metodológicos e dos resultados obtidos, sucedidos pelas considerações que 

finalizam a exposição deste trabalho. 

 

2 OS TEXTOS COMO EVENTOS SOCIAIS E DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

As reflexões mais recentes oportunizadas pelos estudos da Linguística Textual reforçam 

a percepção da língua como atividade cognitiva e sociointerativa situada, apontando o texto 

como única possibilidade de materialização da atividade comunicativa. Nesse sentido, 

Marcuschi (2008) reforça a ideia de que o texto é tomado como evento comunicativo que 

envolve ações cognitivas, linguísticas, culturais, sociais (cf. BEAUGRAND, 1997), não como 

um simples produto, resultante da organização de construções sintáticas estruturadas numa 

superfície, denominada cotexto1. O texto é, portanto, fruto da interação entre pessoas e, como 

                                                             
1 Conforme Koch (2011), no período que se tem denominado a fase da análise transfrástica, o texto foi considerado 

como resultante do “entorno verbal”, da relação entre segmentos maiores e menores do texto.  
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tal, decorre de aspectos indissociáveis a esses seus agentes e de características inerentes ao 

momento de uso da língua.  

Na perspectiva sociocognitivo-interacionista, hoje predominante na Linguística 

Textual, a ideia de texto está indissociavelmente relacionada à produção de sentidos. Esse 

entendimento é resultante do desenvolvimento de teorias e da ampliação de conceitos, entre 

eles o de contexto, entendido hoje como experiências únicas e ao mesmo tempo dinâmicas, pois 

originam os textos e são por eles modificados em virtude da ação discursiva de seus 

participantes e da repercussão que possa ter na situação imediata ou, de forma mais ampla, em 

seu entorno sócio-histórico-cultural. 

Ainda sobre uma definição de texto, é necessário retomarmos a noção de textualidade, 

correspondendo ao conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não 

apenas uma sequência de frases. Esse entendimento tem origem nos seguintes critérios 

apresentados por Beaugrand e Dressler (1981, apud KOCH, 2015, p. 45): coesão e coerência 

(centralizados no texto); situacionalidade, informatividade, intertextualidade e aceitabilidade 

(centralizados no usuário). Essa visão apresentada por Beaugrand e Dressler (1981, apud 

KOCH, 2015) tem sido aprimorada, a exemplo da evolução da noção de coesão e coerência, 

percebendo-se a coerência como resultado da articulação simultânea de aspectos relacionados 

não somente ao material linguístico em si, mas também ao contexto de produção e às pessoas 

que participam da construção do texto.  

Retomando a noção de textualidade, não podemos deixar de mencionar as colocações 

de Marcuschi (2008) ao asseverar que os sete fatores da textualidade primeiramente definidos 

por Beaugrande e Dressler “não constituem princípios de formação textual e sim critérios de 

acesso à produção de sentidos” (MARCUSCHI, 2008, p. 97). Reconhecendo o texto como 

realização linguística, o autor destaca a impossibilidade de se dissociar as dimensões cotextuais 

e contextuais. 

Em consonância com essa perspectiva, nas últimas décadas, novas discussões sobre o 

tratamento dispensado à elaboração de texto no espaço escolar foram levantadas, apoiadas em 

abordagens teóricas em torno dos gêneros textuais como manifestação da língua, considerando 

os gêneros utilizados pelos estudantes em seus contextos culturais específicos e as 

possibilidades de uso da língua escrita e das funções que podem atender ao se materializarem.  

Ao considerarmos a esfera acadêmica, o texto, enquanto evento social, promove a 

concretização dos papéis assumidos por professores e estudantes, assim como viabiliza a 

necessária interação entre eles durante o processo ensino-aprendizagem. Reconhecemos um 

conjunto de gêneros que permeia esse espaço de formação, atendendo ao uso da linguagem no 
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contexto de pesquisa habitualmente explorado nas universidades: são relatórios, artigos, 

resenhas, resumos, entre outros, que devem constituir-se em exercícios de escrita a serviço do 

desenvolvimento das habilidades de organização textual de diferentes gêneros do discurso 

acadêmico, da competência linguística desses estudantes. 

Ainda sobre os textos acadêmicos é pertinente realçar a natureza interativa inerente a 

qualquer atividade de linguagem, conforme destaca Koch (2015, p. 44) ao afirmar que:  

 

A produção de linguagem constitui atividade interativa altamente complexa 

de produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos 

elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de 

organização, mas que requer não apenas a mobilização de um vasto conjunto 

de saberes (enciclopédia), mas a sua reconstrução – e a dos próprios sujeitos 

– no momento da interação verbal. 

 

Assim, a organização no texto de citações selecionadas, quando não adequadamente 

empregadas, pode acarretar incoerências ao capítulo produzido, percebidas quando da leitura 

das monografias, na ação do interlocutor sobre o material produzido.  

Considerando as citações como mecanismos de intertextualidade, o tópico a seguir 

versará sobre esse enfoque tratando da demarcação de intertextos.  

 

2 INTERTEXTUALIDADE E CITAÇÃO: A DEMARCAÇÃO DE INTERTEXTOS EM 

TEXTOS ACADÊMICOS 

 

As reflexões sobre o tema intertextualidade retomam, enquanto origem, percepções em 

torno da noção de dialogismo desenvolvida por Bakhtin, mas o termo foi cunhado por Júlia 

Kristeva (1967, apud FIORIN, 2016, p. 57), ao refletir sobre a análise bakhtiniana do discurso 

literário. Posicionando-se contra a originalidade radical de qualquer texto, Kristeva (1980) 

utiliza “o conceito de mosaico textual” definindo a intertextualidade como “um mecanismo 

através do qual escrevemos a nós próprios no texto social e, desse modo, o texto social nos 

escreve” (BAZERMAN, 2007, p. 94), para um tratamento do termo em sentido amplo. 

Ao longo dos anos, a intertextualidade é assumida como enfoque de outros estudos que 

ampliam a análise desse fenômeno observando como ele funciona dentro de textos específicos. 

Entre esses trabalhos, destacam-se as observações de Gérard Genette (2010 [1981]) que delineia 

arranjos possíveis para as relações entre os textos, de forma abrangente chamando-as de 

transtextualidade. Entre as formas apresentadas, Genette apresenta a intertextualidade de forma 

restritiva “como uma relação de copresença entre dois ou vários textos”, “como presença efetiva 
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de um texto em um outro” (GENETTE 2010 [1981]). O autor sugere uma escala situando a 

citação (com aspas, com ou sem referência precisa), frente à alusão e ao plágio2, como prática 

mais explícita e mais literal de intertextualidade. 

Posteriormente, essas intertextualidades por copresença apresentadas por Genette são 

repensadas por Piègay-Gros (1996 apud KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 124) que 

as separam em explícitas, referindo-se às relações marcadas por um código tipográfico ou por 

menção, e em implícitas, sobre as ocorrências que manifestam exclusivamente uma 

dependência do leitor para que o intertexto seja recuperado. 

Nessa perspectiva, situando a citação no ponto mais elevado de uma escala de 

explicitude, de marcação, Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p. 127) ressaltam que 

 

A citação constitui a forma emblemática da intertextualidade, porque, por 

meio de códigos tipográficos, ela torna visível a inserção de um texto em 

outro, e recorrer a tais expedientes gráficos é selecionar, para o co-enunciador, 

indícios claros e universalmente aceitos da mostração e da marcação de uma 

heterogeneidade neste caso materializada pelas relações intertextuais, pela 

ligação entre textos, unidades simbolicamente fechadas, com começo, meio e 

fim. 

 

Para as autoras, a citação pode ser considerada a forma mais figurativa da 

intertextualidade, uma vez que orienta o leitor na identificação das vozes que constituem um 

texto, conduzindo a compreensão dos sentidos produzidos a partir de cada sentido que compõe 

o intertexto. 

Sobre isso, voltando-se para a natureza composicional do discurso, podemos recorrer 

também à percepção de Bakhtin (2006) a respeito do “discurso de outrem”, sobre o qual enfatiza 

que “o discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo 

tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN, 2006, 

p. 144). Assim, embora a voz do outro deva ser visivelmente independente, uma vez que o seu 

sentido precisa ser preservado, ela deve incorporar-se ao discurso produzido pelo enunciador, 

sendo parte da estruturação da unicidade de sentido desse discurso. Observa-se, pois, a 

importância da atuação do sujeito quando lida com o texto do outro, da mobilização da 

subjetividade do sujeito escritor, ao articular os discursos apreendidos em sua realidade 

linguística de modo a favorecer o seu projeto de dizer. 

                                                             
2 Para Genette (2010 [1981]), a alusão é uma forma ainda menos explícita e literal (por remeter à percepção e a 

compreensão de outro texto), enquanto o plágio pode ser caracterizado como empréstimo não declarado, mas ainda 

literal. 
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Além disso, a citação expressa um caráter argumentativo ao discurso, atributo muito 

pertinente a gêneros da esfera acadêmica, para os quais a credibilidade é decorrente, em grande 

medida, dos referentes que sustentam a tese apresentada. Desse modo, a citação pode seguir a 

mesma orientação argumentativa da tese defendida, reforçando a linha de reflexão apresentada, 

ou em certa medida a ela se contrapor, sendo igualmente útil, pois a contestação de uma ideia 

pode demonstrar autonomia conceitual.   

Por fim, é relevante destacarmos que um texto citado quando incorporado a outro texto 

se ressignifica. É o “domínio” desse intertexto em sua situação de produção que asseguram 

textos que correspondam a seus propósitos comunicativos. Essa é uma preocupação que há 

muitos anos tem direcionado os estudos relativos à intertextualidade para o campo do 

letramento, tomando a relevância do tema para o desenvolvimento das práticas de leitura e de 

escrita. 

Nesse contexto, Bazerman (2007) dirigindo o princípio da intertextualidade para 

questões ligadas ao ensino da escrita, por meio de trabalhos sobre a leitura e a escrita 

acadêmicas, em suas palavras, chegou ao entendimento de que 

 

A consciência intertextual amplia a agência dos indivíduos ao implantar 

atividades de letramento em um contexto mais rico, ampliando também a sua 

habilidade de se movimentar dentro desse contexto e auxiliando-o a organizar 

partes do contexto para seus próprios propósitos (BAZERMAN, 2007, p.106). 

 

Assim, uma efetiva compreensão da dimensão intertextual da linguagem oferece 

condições para que se leia melhor, compreendendo e avaliando o que se lê, para que se 

produzam textos de modo a atender às finalidades comunicativas a que se destinam.  

Sobre essas dimensões de intertextualidade, em trabalhos destinados a contribuir para 

que estudantes percebessem um quadro de recursos intertextuais, Bazerman (2007) empreendeu 

esforços no sentido de explorar, entre outros, os seguintes aspectos: (1) como um texto explícita 

e integralmente se refere ao material de outros textos, incorporando-o; (2) que forma a 

referência toma; (3) como o material intertextual é transformado em sua reapresentação e como 

o ponto de vista, a avaliação ou a síntese do novo autor situa o material intertextual em um novo 

contexto; (4) como o material intertextual é usado retoricamente no novo argumento. 

Embora não tivéssemos a pretensão de cobrir com nossa análise todas as perspectivas 

acima apresentadas, esse enfoque serviu de referência para a observação das citações extraídas 

das monografias estudadas, o que pode ser verificado no tópico seguinte. 
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3 A ANÁLISE 

 

Para a análise deste trabalho foram observadas dez monografias de estudantes do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Tecnologia da Informação do IF Sertão-

PE Campus Floresta, sendo tomado como corpus 06 Seções de Fundamentação Teórica com 

temas distintos, referentes a publicações realizadas entre os anos 2017 e 2018. 

Como delimitação desse corpus, foram exploradas somente citações diretas, conforme 

definição das normas acadêmicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, por 

considerarmos que a exploração de transcrições literais de discursos utilizados como intertexto 

permite uma maior correção para a análise realizada, uma vez que não lida com a subjetividade 

do escritor quando este parafraseia o que determinado autor referente diz. 

Desse modo, procedemos à investigação dos excertos que assumiam tal atributo, 

focalizando: 

(1)  A inserção da citação considerando a temática do subtópico apresentado e as relações 

de sentido entre os parágrafos antecedentes e sucessores; 

(2)  A ocorrência ou a ausência de comentários produzidos pelo autor de modo a demonstrar 

o seu posicionamento diante da citação utilizada. 

Realizando uma descrição ampla, as seções de Fundamentação Teórica observadas 

apresentaram, mesmo que em níveis diferentes, uma organização textual que tende a promover 

a exposição de conceitos, teorias e informações sem uma aparente articulação de sentido, 

denotando, em várias passagens, um teor bem mais categorizador dos assuntos apresentados 

que a produção de argumentos para justificar uma tese específica.  

Entre outros aspectos textuais que ocasionam essa característica, podemos apontar as 

citações diretas utilizadas e o modo como esses intertextos se relacionam com os demais 

segmentos, tendo em vista a unicidade de sentido necessária à Seção de Fundamentação 

Teórica, diante dos objetivos assumidos pela pesquisa que o trabalho de conclusão de curso 

representa. Apresentamos, a seguir, os exemplos selecionados e algumas reflexões específicas, 

fazendo um recorte ao trazer a descrição do subtópico em que cada exemplo está inserido.  

 

Exemplo 1 

 

Subtópico: 3.1 Marketing  

O marketing pode ser definido como um conjunto de estratégias, técnicas e 

práticas, que tem como finalidade agregar valor e promover produtos ou 

marcas, com o objetivo de despertar o interesse e atrair os consumidores, além 
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de buscar a satisfação dos desejos, identificando e atendendo as necessidades 

dos clientes de forma proveitosa e lucrativa. 

 

Segundo Kotler (2009): 

 
“Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer 

as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Marketing identifica 

necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho 

do mercado identificado e o potencial de lucro”. 

 

O marketing não é apenas uma estratégia para vender produtos, envolve uma 

gama de outros processos, como o de produção, logística, comercialização e a 

realização do pós-venda de seus produtos e serviços. 

  

No exemplo acima, a citação direta é utilizada como um dos três parágrafos destinados 

a uma conceituação de marketing sob aspectos que se coadunam e que se assemelham, em 

especial na relação de sentido estabelecida entre a citação e o parágrafo que a antecede, embora 

essa relação não seja evidenciada pelo autor do texto.  

A ausência de traços linguísticos que sugiram uma avaliação, ou mesmo justifiquem a 

escolha do referente como citação, para aquele cotexto específico, sugere uma insuficiência de 

argumentatividade que pode comprometer o texto produzido. 

O exemplo 2, a seguir, reforça essa reflexão, uma vez que a citação é utilizada para 

iniciar o texto do subtópico, não ambientando o leitor para os seus propósitos de escolha, o que 

também não ocorre no parágrafo seguinte, com o qual encerra o tópico dedicado ao assunto. 

 

Exemplo 2: 

 
Subtópico: 2.6 TIC na Educação do Brasil 

 

 De acordo com o site da Unesco: 

 

A UNESCO acredita que as TIC podem contribuir com o acesso universal da 

educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento 

profissional de professores, bem como melhorar a gestão, a governança e a 

administração educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de 

políticas, tecnologias e capacidades. 

 

 A UNESCO possui uma plataforma de interligação de setores próprios, 

na qual aborda de forma holística as TIC para a educação. Esta plataforma tem 

sua atenção voltada ao trabalho conjunto dos setores nos quais as questões a 

respeito de acesso, inclusão, equidade e qualidade na educação são tratadas. 

Em colaboração com seus parceiros, também desenvolve ferramentas e 

projetos que podem auxiliar os países na composição de TICs para 

implementação em estratégias e atividades pedagógicas de forma concreta, 

garantindo que essas estratégias afrontem obstáculos causados pela exclusão 

digital de partes da sociedade mais desprovidas de condições (UNESCO). 
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Além das observações realizadas sobre a citação acima, é pertinente apontar que as 

informações elencadas para o subtópico não atendem à perspectiva temática sinalizada no título 

TIC na Educação do Brasil, referindo-se às Tecnologias da Informação e da Comunicação. O 

parágrafo após a citação apenas acrescenta informações sobre as ações da UNESCO, sugerindo 

a ocorrência de uma citação indireta pela presença da referência entre parênteses. 

O exemplo 03, destacado a seguir, embora apresente uma ideia conclusiva em seu 

parágrafo inicial, referindo-se a informações anteriores, utiliza citações de forma consecutiva, 

não deixando claro para o leitor qual a relação de sentido estabelecida entre as duas. 

 

Exemplo 03 

 
Subtópico: 3.4 Gestão do Conhecimento 

[...]  

Desta forma, a CG atribui a si a responsabilidade de unir processos e 

informações que são inerentes às pessoas, tornando o ambiente propício à 

criação do conhecimento, em atividades que os indivíduos tenham espaço para 

desenvolver suas ideias e pensamentos, e consequentemente agregando 

conhecimento a organização em geral. Sendo que a produção do 

conhecimento seja apenas o primeiro passo para então o gestor decidir que 

forma ele será utilizado na organização, o que inclui a disseminação do 

mesmo, para se chegar em novos produtos, e consequentemente lucrar com 

todo esse processo. 

 

Fialho et al.,(2006) destaca que a CG: 

Tem como objetivo reunir processos organizacionais que produzam 

combinações sinérgicas entre dados, capacidade de processamento de 

informações e capacidade criativa e inovadora das pessoas. Tem como missão 

orientar a empresa para produzir conhecimento e descobrir maneiras para 

aproveitar, difundir, combinar e lucrar com o conhecimento. (FIALHO et al., 

2006, p.84) 

 

Januzzi et al (2006) destaca que o fato das organizações começarem 

reconhecer a importância do conhecimento dentro da instituição tornou 

possível que muitos voltassem suas linhas de estudo para essa área, tornando 

possível o desenvolvimento de técnicas e processos que englobam a CG. 

Sendo que apesar dos muitos esforços voltados para a gerência dos 

conhecimentos organizacionais ainda assim não torna a CG uma tarefa fácil 

de ser realizada. 

[...]  

 

Além da ausência de elementos coesivos entre os últimos parágrafos, podemos 

depreender que os problemas de clareza desse exemplo decorrem ainda da escolha de citações 

que trazem uma carga informacional complexa, exigindo uma explicitação mais detalhada dos 

aspectos abordados por cada uma delas, que não é elaborada pelo autor. 
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O exemplo 04, a seguir, reforça as observações postas até aqui, com a especificidade de 

fazer uso de uma citação extensa sem realizar comentários sobre a sua abordagem. Em 

substituição, recorre a uma citação iniciada por uma conjunção que expressa o sentido de 

adversidade, o que provoca no leitor uma ideia de contraposição que é desfeita em seguida pelo 

conteúdo apresentado na própria citação. 

 

Exemplo 04 

 
Subtópico: 2.1.2.1 Software Livre 

[...]  

As quatro liberdades essenciais do Software Livre estão voltadas 

principalmente ao compartilhamento tanto do software como também do seu 

código- fonte. Dessa forma, Kon et al. (2011, p. 5), aponta que: 

 
Esse compartilhamento pode simplificar o desenvolvimento de aplicações 

personalizadas, que não precisam ser programadas a partir do zero, mas podem 

basear-se em soluções já existentes. Na medida em que o desenvolvimento de 

aplicações personalizadas é um dos focos do desenvolvimento de software em 

geral, essa vantagem tem impacto significativo na redução de custos e na 

diminuição na duplicação de esforços, tirando proveito da característica 

abstrata do software. 

 

“Contudo, ‘livre’ não significa gratuito, pois algumas versões de software 

livre são pagas, o que não inviabiliza ou restringe qualquer liberdade” 

(GARCIA et al, p. 108). 

Para Fonseca et al. (2012, p. 2), “a falta de informação abre espaço para 

a divulgação de mitos que envolvem o universo do software livre, como, por 

exemplo, ou de que todos eles são gratuitos, de qualidade inferior e não 

garantem os direitos autorais para seus autores”.  

 

No exemplo seguinte, que constitui a carga informativa destinada a um subtópico das 

referências de um trabalho voltado para recomendações ergonômicas em um ambiente 

profissional de Tecnologia da Informação, a escolha da citação sugere a intenção de ratificar as 

informações constantes em seu parágrafo inicial, como podemos observar: 

 

Exemplo 05 

 
Subtópico: 4.1.2.3 Fadiga 

 

A fadiga pode ocorrer devido a uma jornada de trabalho intensa, sem descanso 

necessário para os músculos, visão e mente, assim provocando redução de 

aspectos físicos, se sentindo cansado, com fraqueza, dores musculares e nas 

articulações, provocando também estresse e falta de interesse no ambiente de 

trabalho. 

Como explica lida (2005 p. 355): 
“A fadiga é causada por um conjunto complexo de fatores, cujos efeitos são 

cumulativos. Em primeiro lugar estão os fatores fisiológicos, relacionado com a 
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intensidade e duração de trabalho físico e mental. Depois há uma série de fatores, 

a monotonia, a falta de motivação e por fim, os fatores ambientais e sociais.”  

 

Pelo exposto, para se chegar a uma definição do conceito de fadiga é preciso inferir 

tomando como base as causas apresentadas pelo autor para esse sintoma. Assim, as ideias 

apresentadas nos dois parágrafos sugerem a intenção de esclarecer esses fatores, sendo realizada 

uma inversão quanto à posição de prestígio geralmente assumida pelo referente citado. Nesse 

caso, a citação cumpriu o objetivo de explicar as ideias anteriormente apresentadas pelo autor 

do trabalho. 

Passemos às reflexões destinadas ao exemplo 06, exposto a seguir: 

 

Exemplo 06 

 
Subtópico: 2.1.4 Barreiras da comunicação 

 

Para Robbins (2010, p. 342). Diversas barreiras podem dificultar uma 

comunicação eficaz, algumas delas são: 

Filtragem: Que se refere à manipulação da informação pelo emissor para que 

o receptor a veja de maneira mais favorável; 

Percepção Seletiva: onde o receptor no processo de comunicação vê e escuta 

seletivamente, com base nas próprias necessidades, motivações, experiências, 

histórico e outras características pessoais; [...] 

Gil (2011, p. 73) diz que “nem sempre a compreensão do receptor coincide 

com o significado pretendido pelo emissor”. Chiavenato (2005) ressalta que o 

processo de comunicação nem sempre funciona adequadamente, e que nem 

sempre a mensagem que é decodificada pelo destinatário é idêntica. 

 

Em mais uma situação o texto é iniciado por uma citação. Embora o propósito demonstre 

ser o de trazer informações relevantes constatadas sobre o assunto por outras pesquisas, dar 

início à escrita desse modo pode denotar uma insuficiente elaboração própria do autor. 

Além disso, após esse segmento textual, aparecem duas breves citações sem a presença 

de sequências que as expliquem, que indiquem as relações de sentido entre elas ou mesmo que 

apontem a relevância de sua inserção no tópico abordado.  

Diante do exposto, as análises realizadas não comportam a proposição de um 

diagnóstico para o tema em tela, mas permitem o estabelecimento de considerações que podem 

induzir a um olhar mais atento para a escrita de textos acadêmicos, em nosso âmbito local 

especialmente, reflexões que são sintetizadas no próximo e último tópico deste trabalho.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A observação de citações diretas em seções de Fundamentação Teórica de monografias 

abriu espaço para relevantes observações a respeito de habilidades discursivas de egressos de 

curso superior no que tange a escrita de gêneros acadêmicos, o que remete a abordagem de 

questões metodológicas voltadas para o ensino da escrita. 

A análise dos textos revelou dificuldades em expressar, por intermédio da escrita, 

concepções, discernimentos e proposições próprios, recorrendo constantemente à palavra do 

outro como fonte de prestígio. Além disso, falta de habilidade em lidar com a voz do outro, de 

escrever de modo a tornar evidentes as “fronteiras” entre o seu discurso e o discurso das 

referências trazidas para o texto como recurso de autoridade. Embora em todos os casos os 

autores das monografias fizessem uso de sinais gráficos que sinalizavam esses limites 

cotextualmente, a problemática da exposição do próprio discurso provocou indefinições na 

dimensão do sentido.  

Tais considerações sugerem que nossa atenção se volte para os indícios de autoria 

revelados nas monografias, para a posição assumida pelo autor na organização do referencial 

que sustenta a sua pesquisa. Desse modo, este trabalho está longe de ser o caminho para suprir 

tais demandas, visto que indica a necessidade de estudos sobre o assunto que percorram também 

outras áreas dos estudos linguísticos. 
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RESUMO 
 

Atualmente, observamos um uso muito grande da internet pelos alunos e, especialmente, as redes sociais 

acarretando problemas na aprendizagem, principalmente na escrita. Pensando nisso, este trabalho 

objetiva incentivar a escrita dos alunos em sala de aula, através do estudo do gênero carta pessoal, 

considerando a realidade e o meio de circulação deste gênero e sua relação com o e-mail. Trabalhar com 

gêneros textuais é importante para ampliar a capacidade do discentes e assim, podemos desenvolver, 

juntos com os alunos, a ideia de multiletramentos, indo além do espaço da sala de aula. Nosso trabalho 

é de natureza bibliográfica e de cunho qualitativo e nossas discussões se pautam em Rojo (2012); 

Marcuschi (2008); Antunes (2011); Schneuwly, B.; Dolz, J. (2013), além claro de pesquisas feitas em 

artigos científicos. Como resultado desse trabalho, entendemos que a escrita se configura como uma 

necessidade da vida humana e que as transformações dos gêneros textuais na sociedade devem ser 

reconhecidas como uma necessidade de adaptação ao meio social, como podemos ver com a carta 

pessoal e posteriormente o e-mail. Concluímos, esperando que este trabalho possa despertar para outros 

o sentido de entender a atuação dos gêneros textuais frente às necessidades da vida e peculiaridades de 

cada um de nós. 

 

Palavras-chave: Gêneros Textuais. Multiletramentos. Ensino-Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muitos podem não se lembrar, mas por muito tempo as cartas foram a única forma de 

comunicação entre as pessoas. Demoravam a chegar a seu destino, mas era a forma de acesso 

à vida do outro. Atualmente, temos a internet e dentro dela as redes sociais, é com ela que 

sabemos as informações e temos acesso à vida das pessoas durante o dia todo e todos os dias. 

O e-mail vem como modo de atualizar as cartas pessoais de décadas atrás e facilitar a 

comunicação entre duas ou mais pessoas de forma mais rápida. 

O presente trabalho intitulado “Das cartas aos e-mails digitais: uma proposta de 

multiletramentos para o ensino fundamental através de uma sequência didática” foi um projeto 

realizado num curso on-line “Escrevendo o Futuro”, com a intenção de usar os multiletramentos 
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nas aulas e pensar para além das salas de aulas, principalmente, nos dias atuais, em que vemos 

os alunos bastante ligados às redes sociais. Assim, objetivamos trabalhar com a escrita, visto 

que, vê-se dificuldades em sala de aula, com a ajuda do gênero textual carta pessoal como 

resgate da escrita. Importante lembrar que irá ser trabalhado também sua “evolução”, o que hoje 

conhecemos como e-mails, maneira mais rápida de enviar mensagens, cartas, para outras 

pessoas. 

O estudo tem metodologia bibliográfica elaborado através de leitura de textos em livros 

e artigos acadêmicos e de cunho qualitativo. Nossa discussão se baseia em Marcuschi (2008) 

para falarmos sobre os gêneros textuais, Schneuwly e Dolz (2011) para sequência didática, Rojo 

(2012) para falarmos dos multiletramentos e o artigo se organizará da seguinte forma: 

introdução, Gêneros textuais, carta pessoal, e-mails, multiletramentos, Sequência Didática, a 

sequência didática produzida, as considerações finais e por último as referências. Nossa 

intenção, a partir dos resultados, é que possamos pensar o ensino da Língua Portuguesa para 

além da sala de aula, um ensino com base nos gêneros textuais além do livro didático. A partir 

disso, faremos uma discussão sobre os conceitos de gêneros, como se configuram e porque eles 

são tão importantes dentro do processo de ensino aprendizagem.  

 

2 O QUE SÃO OS GÊNEROS TEXTUAIS? 

 

Antes de falarmos sobre os gêneros textuais, devemos ter conhecimento antes do que 

seria um texto. Para Antunes (2011, p. 30), o texto não é “[...] um conjunto aleatório de palavras 

ou de frases não constitui um texto”. Não podemos simplesmente pegar algo escrito e levarmos 

para sala de aula, sem nenhum propósito, temos que ter cuidado ao escolher um texto para o 

ensino e principalmente poderia ser usado textos da realidade dos alunos. Como vamos ver mais 

adiante sobre os gêneros textuais, os textos também têm seus objetivos, seus propósitos “[...] 

uma atividade eminentemente funcional, no sentido de que a ele recorremos com uma 

finalidade, com um objetivo específico, nem que seja, simplesmente, para não ficarmos 

calados” (ANTUNES, 2011, p. 30-31). Portanto, nada que fazemos ou falamos é isento de 

sentido, e como falaremos de gêneros textuais, porque todo gênero é antes de tudo um texto. 

Sempre usamos de gêneros textuais, mas nem percebemos, coisas simples do dia a dia 

como uma lista de compras, nossos documentos, a bula de remédios ou um cardápio de 

restaurante são exemplos de gêneros textuais, são eles que fazem a sociedade funcionar. Assim 

acontece em vários ambientes, como por exemplo na faculdade, o professor prepara uma aula 
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expositiva, os alunos apresentam seminários, fazem fichamentos, resumos e resenhas e para 

terminar o curso apresentam a monografia ou o trabalho de conclusão de curso. 

Por isso, escolhemos trabalhar com os gêneros textuais, uma vez que é a partir deles que 

podemos nos comunicar, realizar nossas tarefas, falar adequadamente, dependendo da situação. 

Para compreendermos melhor vamos ao que são os gêneros textuais, segundo Marcuschi (2008, 

p. 155): “Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, 

objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, 

sociais, institucionais e técnicas”. 

Como podemos notar, os gêneros textuais possuem sua forma, sua estrutura 

característica, não é produzida de forma avulsa, temos um objetivo ao fazê-lo, e possuem sua 

própria forma de linguagem. Quando escrevemos uma carta para um amigo é diferente de 

quando fazemos uma carta para um professor, usamos e escolhemos de linguagens diferentes. 

Isso quer dizer que “[...] um gênero pode ter uma determinada propriedade e ainda continuar 

sendo aquele gênero” (MARCUSCHI, 2010, p. 31). Um poema não deixa de ser um poema 

porque não tem um título. Ainda nas palavras de Marcuschi (2008, p. 156), “desde que não 

concebamos os gêneros como modelos entanques, nem como estruturas rígidas, mas como 

formas culturais e cognitivas de ação corporificadas de modo particular na linguagem, temos 

que ver os gêneros como entidades dinâmicas”. Entendemos que os gêneros vão mudando com 

o tempo, vão surgindo novos, outros vão sendo criados de acordo com a demanda da sociedade. 

Um exemplo são os gêneros surgidos após o surgimento da tecnologia. Um grande número de 

gêneros textuais chegam até nós todos os dias, especialmente, com o auxílio das redes sociais. 

É certo que muitos desses gêneros nascem com vidas curtas, como os memes, muito comum na 

circulação de mensagens via WhatsApp.  Na leitura de Bazerman (2011, p. 26) “Cohen 

argumenta que os gêneros são historicamente construídos e estão em evolução [...]”. Dessa 

forma, os gêneros textuais estão em nossas vidas, convivemos com eles sem nem prestarmos 

atenção, podem ser modificados e podem ter sua evolução principalmente com o advento das 

tecnologias.  

Após essa explicação do que seriam os gêneros textuais, vamos agora aos gêneros 

específicos desse trabalho, primeiro: as cartas pessoais. 
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2.1 Cartas pessoais, que gênero é esse? 

 

Como dito anteriormente, as cartas pessoais foram há muito tempo atrás a única forma 

de comunicação entre as pessoas, e elas foram muito importantes, como afirma Pimenta (2014, 

p. 10) “[...] as cartas e atas eram utilizadas como veículos para a divulgação das descobertas 

individuais ou dos participantes de uma determinada sociedade, o que serviu de base para a 

criação das academias científicas e encontros de pesquisa”. A cartas foram muito além da 

comunicação entre duas pessoas, como afirma Silva (2002, p. 52) “Na história das práticas 

comunicativas mediadas pela escrita, a carta foi um dos primeiros gêneros textuais que 

viabilizou a construção de relações interativas a distância”. Foi uma forma de aproximar a 

realidade e conversar sobre diversos assuntos como: filosóficos, acadêmicos e muitos outros. 

Além disso, as cartas foram um importante instrumento na sociedade, como afirma Silva (2002, 

p. 54): 

 

Na Grécia e Roma antigas, por exemplo, ordens, leis, proclamações, 

pronunciamentos, comandos militares, documentos administrativos e 

negócios políticos do Estado eram emitidos na forma de carta, os chamados 

documentos legais ou oficiais; talvez se encontram aí os primórdios de uma 

sociedade que se burocratizava. 

 

Como vemos, é importante que o professor, em sala de aula, comente sobre como as 

cartas eram importantes numa época em que não existia a tecnologia da comunicação que temos 

hoje, nem a redes sociais, onde vemos a vida social de indivíduos todos os dias. Para Bezerra e 

Chaguri (2014, p. 10), a estrutura do gênero carta é assim descrita: “o local e a data, o vocativo, 

o texto, a despedida e a assinatura”. Assim se configuram as características do gênero carta 

pessoal que, geralmente, são entregues pelos correios ou por mãos próprias.  

A partir disso, nosso intuito é trabalhar a escrita, uma vez que nossos alunos estão muito 

presos às redes sociais e, por isso, existem muitos problemas de escrita como por exemplo: falta 

de acentuação, ortografia errada de palavras. A escrita da rede social acaba por aparecer em 

provas, trabalhos escolares, redações e outras atividades escolares. Trabalhar o gênero carta, 

pode ser, além da própria escrita, resgatar uma cultura de comunicação que há muito já quase 

não se usa. Por isso, o resgate do gênero carta pessoal pode possibilitar o contar de muitas 

histórias de vida, de parentes distantes que, pelo auxílio das redes sociais e da internet não 

fazem mais uso desse meio simples de comunicação.  

Diante do que foi exposto sobre o gênero carta pessoal iremos agora para o próximo 

gênero que será trabalhado nesse trabalho: os e-mails. 
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2.2 E-mails, que gênero é esse? 

 

Com o advento da internet vem as redes sociais que nos permite outras formas de 

comunicação, as cartas pessoais foram sendo ultrapassadas por elas como: o telefone celular, 

os computadores e até mesmo pelos aplicativos de conversas como o Telegram e o WhatsApp, 

como afirma Assis (2017, p. 210): 

 

Dentro desse novo quadro, temos o estabelecimento de novas práticas   orais e 

escritas, entre as quais podemos citar, por exemplo, o bate-papo pela internet, o 

e-mail, o spam [...]. Algumas dessas práticas trazem configurações diferentes a 

práticas já existentes, outras realmente inauguram formas de ação linguageira 

até então não experenciadas. 

 

Mas isso não quer dizer que não poderemos trabalhar com as cartas pessoas atualmente, 

elas ainda são importantes, principalmente para o trabalho com a escrita. As tecnologias podem 

facilitar bastante a vida das pessoas, mas podem ter seus pontos negativos também, como por 

exemplo vemos crianças viciadas em redes sociais, mas ao mesmo tempo possibilita a 

comunicação entre pessoas de países diferentes. 

Mas por que trabalhar com os e-mails? É simples, trabalhar com a internet é o melhor 

meio de chegar mais perto da realidade do aluno, como afirma Assis (2017, p. 217) “Há que se 

ter em conta, portanto, que os textos produzidos em situações reais atendem a demandas 

também reais, e delas depende o seu funcionamento”. Os e-mails surgiram como forma de 

substituir as cartas, já não mais usadas, em virtude da dimensão da internet e das redes sociais. 

Para Marcuschi (2010, p. 21), “o e-mail (correio eletrônico) gera mensagens eletrônicas que 

têm cartas (pessoais, comerciais etc) e nos bilhetes seus antecessores”. Corroborando com esse 

conceito, Assis (2017, p. 221), coloca que “o e-mail é uma forma de comunicação assíncrona, 

normalmente de uma só pessoa para outra, embora possa ser de uma para várias, 

simultaneamente. Pode servir tanto à interação interpessoal quanto à comunicação 

institucional”. Assim, os e-mails são bem semelhantes às cartas, o que os diferencia é o suporte. 

Os e-mails são eletrônicos e eles podem substituir todas as suas funções de uma carta pessoal, 

como afirma Cruz (2006, p. 5): 

 

Ao dizermos “Vou te mandar um e-mail”, nos referimos à mensagem 

eletrônica. Já quando dizemos “Vou te mandar o arquivo por e-mail”, nos 

referimos ao correio eletrônico; ao dizermos “Anote o meu e-mail”, estamos 

nos referindo ao endereço eletrônico. Mais do que um termo que substitui 

funções, o termo e-mail também pode ser usado para indicar um gênero e um 

suporte. 



 

 

P
ág

in
a1

6
7

1
 

Dito isso, é interessante trabalhar também os e-mails, não é um gênero que os alunos 

usem em suas redes sociais por exemplo, mas ele se torna importante à medida em que 

avançamos na vida, ao preparar um currículo precisamos de um e-mail, ao entrar na faculdade 

é preciso que disponibilizemos nosso e-mail para recebermos informações do curso. Agora 

vamos ao tópico dos multiletramentos e a importância de ter aula além da sala de aula. 

 

3 MULTILETRAMENTOS  

 

O letramento é uma prática bastante comum e usada por nós que nem percebemos, como 

quando o professor pede a um aluno abrir o livro numa página específica e ler um texto ou 

quando vamos ao caixa eletrônico sacar dinheiro, este último não é ensinado nas escolas. 

Algumas práticas de letramentos – como usar o caixa eletrônico – não são ensinadas, mas “Um 

dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus alunos possam participar 

das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, 

de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO, 2009, p. 107).  

Por isso, se faz necessário um ensino de texto para além da sala de aula, pois muitas 

vezes os gêneros ensinados nas escolas não são usados na vida dos alunos. E como mudar isso? 

Levando para a sala de aula novos gêneros principalmente os gêneros que circulam nas redes 

sociais e fazendo com que os alunos se interessem mais e participe mais dessas aulas, como 

afirma Bazerman (2011, p. 31) “Isto é, nossa escolha estratégica de gêneros para trazer para a 

sala de aula pode ajudar a introduzir os alunos em novos territórios discursivos, um pouco mais 

além dos limites de seu habitat linguístico”. Nas escolas e depois dela é exigido que saibamos 

sobreviver nela, mas porque tantos professores têm a dificuldade ou até mesmo não querem 

usar a tecnologia nas aulas? Para Rojo (2012, p. 27) “Vivemos em um mundo em que se espera 

[...] que as pessoas saibam guiar suas próprias aprendizagens na direção do possível, do 

necessário e do desejável, que tenham autonomia e saibam buscar como e o que aprender, que 

tenham flexibilidade e consigam colaborar com urbanidade”. 

Nesse sentido, é preciso que os professores pensem além, que saibam olhar para a sala 

de aula e trabalhar com que os alunos possam usar delas para a vida em sociedade, é onde entra 

a prática dos multiletramentos. Nesse trabalho, na sequência didática, os alunos irão, eles 

mesmos, conhecer o espaço dos correios onde irão postar suas cartas para serem entregues e 

depois dessa atividade irão utilizar de computadores e abri uma conta de e-mail. Essas são 

práticas de multiletramentos que poderão entrar nas salas de aula. Rojo conceitua os 

multiletramentos como sendo a prática de “[...] multiplicidade cultural das populações e a 
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multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se 

comunica” (ROJO, 2012, p. 13). Ela afirma que nós, professores, temos que olhar para nossos 

alunos e observar que tipo de materiais estão escutando, lendo e ouvindo e usar deles em sala 

de aula, principalmente as tecnologias e utilizar elas nas salas de aula. 

“Em vez de impedir/disciplinar o uso do Internetês na internet (e fora dela), posso 

investigar por que e como esse modo de se expressar por escrito funciona. Em vez de proibir o 

celular em sala de aula, posso usá-lo para a comunicação, a navegação, a pesquisa, a filmagem 

e a fotografia.” (ROJO, 2012, p. 27). O conhecimento da utilização dos e-mails também é 

importante para os alunos e por que não trabalhar em sala de aula com eles? E para melhor 

trabalhar essa forma de multiletramentos em sala de aula foi produzida uma sequência didática 

e para entender melhor o que seria uma sequência didática vamos ao próximo tópico. 

 

4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Para fazer funcionar essa pesquisa e facilitar o trabalho dos professores, existe a 

sequência didática “[...] um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito” (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 

2013, p. 82). Ela é organizada e pensada num ensino por etapas, o que facilita também o 

ensino/aprendizagem dos alunos, preparando aulas e assistindo aulas a fim de formar um 

conceito e que no final não restaria tantas dúvidas. “Uma sequência didática tem, precisamente, 

a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto [...]” (DOLZ, NOVERRAZ, 

SCHNEUWLY, 2013, p. 83). Os autores colocam em itálico quando falam de “um gênero...”, 

isso quer dizer que a sequência didática não necessariamente precisa trabalhar com um só 

gênero, poderá ser colocado diversos dependendo do que o professor que trabalhar. Diante 

disso, vamos à sequência produzida para esse artigo. 

 

4.1 Modelo de Sequência Didática 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Eixos Norteadores: 

 Conceito de Gênero Textual 

 Explicar os gêneros: Carta Pessoal e E-mail 

 Produção Textual 

Ano: 8° ano 
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Tempo programado: 12 aulas (45 min) 

Recursos Utilizados: 

 Quadro e pincel 

 Folha A4 

 Projetor 

 Livro Didático 

 Lápis, Borracha 

 Sala de computação escolar 

 

Apresentação da situação e produção inicial 

 

A apresentação da situação e a produção inicial deverá acontecer nas duas primeiras 

aulas, o professor irá apresentar o conceito de gêneros textuais. Consiste, na apresentação do 

conceito de gêneros textuais, visto que, vários alunos têm dificuldade a seu respeito, em seguida 

o professor vai começar a apresentar o gênero carta pessoal em uma folha A4, que será entregue 

aos alunos para que façam a leitura da mesma e começar as discussões acerca das configurações 

do gênero textual estudado. 

 

Cartas pessoais propostas podem ser encontradas no site:  

MARINHO, Fernando. “Carta Pessoal”. Brasil Escola. Disponível em:  

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/carta-pessoal.htm. Acesso em: 14/11/2019. 

 

Após a leitura individual e coletiva junto com o professor, começará a discussão sobre 

como se configura esse texto e o porquê desse texto se encaixar no gênero carta pessoal. Após 

leitura e discussão da carta pessoal proposta, o professor irá dizer aos alunos que farão uma 

Carta Pessoal para alguém da turma e postar nos correios, após uma série de atividades que ele 

irá propor com o gênero da sequência didática. 

Para a produção inicial, o professor irá propor que os alunos façam um parágrafo 

destinado ao professor comentando sobre a aula, sobre o que compreendeu do gênero carta 

pessoal. Com esse parágrafo, o professor irá observar como os alunos escrevem a fim de 

trabalhar durante a sequência didática. 

 

Módulo 1: Nesse módulo o professor irá usar duas aulas de quarenta e cinco minutos. Aqui, o 

professor irá começar a falar em como as cartas eram importantes instrumentos de comunicação 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/carta-pessoal.htm
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numa época em que não existia a internet, mas isso não quer dizer que elas não sejam usadas 

hoje em dia. Para isso o professor poderá passar filmes que tem como temas cartas, como: 

Cartas para Julieta do diretor Gary Winick, P. S. Eu te amo do diretor Richard LaGravenese, 

Poderia Me Perdoar? Da diretora Marielle Heller. Essa aula é para incentivar os alunos a 

escreverem suas cartas e verem que as cartas podem servir de várias formas. 

 

Módulo 2: Nesse módulo será usado mais duas aulas de quarenta e cinco minutos. O professor 

irá recapitular o filme assistido e depois poderá ser realizar atividades através do gênero carta 

pessoal como vocativo, além de reforçar e explicar a estrutura das cartas pessoais. O professor 

pode acrescentar, junto com a atividade sobre vocativo, que existe várias formas de escrever 

cartas e elas podem ser formar ou informais, no caso das formais é importante falar sobre a 

formas de cumprimentar as pessoas como juízes, o diretor de escolas. Nessa aula o professor 

irá sortear entre os alunos para que eles escrevam para seus colegas e ninguém irá deixar de 

receber. 

 

Módulo 3: Nesse último módulo relacionado ao gênero carta pessoal, o professor irá usar de 

duas aulas de quarenta e cinco minutos. Aqui os alunos escreverão as cartas e tiraram as dúvidas 

com o professor em sala de aula. Após a escrita, o professor irá levar seus alunos aos correios 

e os próprios discentes irão postar as cartas, cada aluno irá postar uma carta para outro colega 

de classe, assim nenhum aluno ficará sem receber uma carta. 

 

Módulo 4: Nesse módulo o professor irá usar mais duas aulas de quarenta e cinco minutos e 

iniciará as aulas sobre o novo gênero: e-mails. Essas aulas serão com o uso do data show para 

mostrar as plataformas de e-mails e como fazer o cadastro. Primeiro o professor começará 

falando como nos comunicamos hoje até chegar aos e-mails e mostrará suas características e 

sua estrutura. Lerá com os alunos alguns e-mails que poderão ser encontrados na internet como 

forma de exemplificar o gênero. O professor pode falar também os pontos positivos e negativos 

da tecnologia. 

 

Módulo 5: Nesse último módulo irá ser usado mais duas aulas de quarenta e cinco minutos. 

Aqui o professor irá levar seus alunos até a sala de computadores da escola, ligar e cada aluno 

irá fazer o cadastro na plataforma de e-mails - Gmail ou Hotmail – porque são os mais usados, 

com o auxílio do professor. Depois o professor irá sortear de novo entre os alunos e assim 

ninguém ficará sem receber um e-mail. O professor dará o tema: tecnologia e os alunos irão 
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mandar e-mails sobre esse tema, comentar como a tecnologia ajuda na comunicação e seus 

pontos negativos. 

 

Produção final e Avaliação: Nos módulos finais de cada gênero trabalhado irá acontecer a 

produção final. No gênero carta pessoal, assim que os alunos receberem e lerem suas cartas 

darão ao professor corrigir quanto a autoria, ortografia e adequação ao gênero. No gênero e-

mail, no final da aula os alunos deixarão a página aberta com os e-mails enviados e o professor 

irá avaliar cada um quanto ao assunto abordado e adequação ao gênero e-mail. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, como toda pesquisa feita com os gêneros, aqui especificamente a carta pessoal 

e os e-mails, são essenciais para trabalhar a escrita dos alunos mesmo que eles tenham deixado 

de lado para ficar nas redes sociais. Ainda é preciso trabalhar mais a escrita, vemos que ela é 

bem valorizada já que vestibulares e o exame nacional do ensino médio (ENEM) solicitam aos 

alunos um texto de acordo com a gramática da língua portuguesa. A escrita não é só importante 

para os vestibulares, mas para comunicação em geral, ao assinarmos nosso nome em um 

documento usamos da escrita, para escrever um bilhete usamos da escrita e dentre outras 

possibilidades. 

O artigo teve como proposta trabalhar os multiletramentos em sala de aula, trazer uma 

nova visão de mundo e ampliar o ensino/aprendizagem dos alunos em sala de aula. É preciso 

que o professor saia da caixinha para pensar que as tecnologias também são importantes e 

podem ser usadas nas escolas. Esse trabalho não teve aplicação em sala de aula, mas fica como 

sugestão para professores que se interessam pelo assunto de multiletramentos. Trabalhar com a 

internet é estimular os alunos a participarem mais das aulas, já que passam horas nas redes 

sociais. 

Portanto, trabalhar com gêneros textuais é importante pois vivemos com eles todos os 

dias, não é fácil trabalhar com a escrita visto que os alunos estão sempre na internet usando dos 

internetês, mas não é impossível. As cartas pessoais como forma de resgate com a escrita e 

também sua evolução os e-mails podem ser uma forma de atividade consequente das 

tecnologias que os alunos podem adorar fazendo com que eles se aproximem do professor e 

apreciem mais as aulas. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo investigar a produção acadêmica sobre a Escrita Colaborativa Online 

em Língua Inglesa no Brasil. O aporte teórico-metodológico que orientou a produção desse estado do 

conhecimento foram os trabalhos de Romanoswki e Ens (2006), Ferreira (2002) e o conceito de Escrita 

Colaborativa (ALLEN et al., 1987). As pesquisas foram realizadas no Catálogo de Teses e Dissertações 

da CAPES, utilizando os seguintes descritores: “escrita colaborativa”; “escrita colaborativa online”; 

“online collaborative writing” e “escrita colaborativa” AND “língua inglesa”, nessa ordem. Foram 

encontrados, incialmente, 70 trabalhos que, após a aplicação dos descritores, foram reduzidos a 11, para 

análise. A faixa temporal dos resultados obtidos foi de 2008 a 2017. Com base na pesquisa realizada, é 

possível concluir que: 1) apesar dos termos ambiente virtual ou meio virtual não terem sido utilizados 

nas buscas, as pesquisas sobre a EC estão bem associadas a eles, já que oito (8) dos onze (11) trabalhos 

analisados tratam do uso de ferramentas digitais; 2) as ferramentas digitais mais utilizadas são o Google 

Docs e wikis; e 3) a atividade de escrita sob a perspectiva sociocultural e sob a perspectiva das teorias 

de letramentos e multiletramentos foram as teorias mais utilizadas nas pesquisas. Assim, apresentamos 

a abordagem de ECO como uma atividade que pode promover a aprendizagem através da interação entre 

os participantes e deles com o ambiente virtual.  

 

Palavras-chave: Estado do Conhecimento. Escrita Colaborativa. Ensino de Língua Inglesa.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa (LI), muito se discute sobre 

práticas de sala de aula que permitam aos alunos o desenvolvimento das quatro 

habilidades básicas para a comunicação (ler, escrever, ouvir e falar), porém, quando se 

considera o Ensino Médio nas escolas públicas brasileiras, as práticas de oralidade, 

principalmente as de fala, se fazem pouco presentes nas aulas de inglês. A prática da leitura é 

uma das atividades predominantes na maioria das aulas de inglês; prática motivada, por 

exemplo, pela configuração das questões apresentadas no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).   

Não podemos deixar de lado o fato de que a escrita está presente nos textos mesmo 

quando a ênfase é dada a leitura, porém ainda como uma habilidade subutilizada na sala de aula 

de LI. Essa situação pode ser verificada quando os pensamentos que se perpetuam são os de 
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que 1. a escrita é um produto resultante das leituras dos textos em sala; 2. a escrita apenas reside 

nas respostas para exercícios de gramática, e não como uma habilidade passível de ser 

ensinada para a produção de outros tipos de texto, além de respostas a atividades de 

interpretação textual ou opiniões pontuais sobre um determinado tema (RACELIS; 

MATSUDA, 2013).   

Enquanto professores de cursos Técnicos de Nível Médio Integrado percebemos que 

a produção escrita na sala de aula de LI é um desafio por demandar muito tempo da aula, 

portanto, sempre uma atividade solitária, a ser feita em casa pelo aluno, sem colaboração, e que 

quase nunca passa pelo processo de correção do professor.  

É nesse contexto que propomos a Escrita Colaborativa (EC) como uma alternativa para a 

atividade de escrita na sala aula de inglês. Sabemos que a realização de qualquer atividade de 

escrita demanda tempo, dentro e fora de sala de aula, portanto, ao considerarmos as dificuldades 

de encontros presenciais para a realização de atividades em grupo, bem como o pouco tempo 

dedicado ao ensino e à prática de escrita presencialmente, trazemos a utilização do 

meio online como uma estratégia facilitadora do processo de escrita em grupo, tornando-

o prático quanto às reuniões presenciais e um facilitador das interações entre todos os 

colaboradores do texto, alunos e professores.  

Pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de apontar as potencialidades das 

tecnologias Web 2.0 para atividades de escrita colaborativa (GODWIN-JONES, 2018; CHO, 

2017; YIM; WARSCHAUER, 2017; STROBL, 2014; YEH, 2014; KESSLER; BIKOWSKI; 

BOGGS, 2012; WANG; VÁSQUEZ, 2012). Nenhuma das pesquisas citadas trata da realidade 

brasileira, tornando necessário conhecer o que tem sido feito no Brasil nessa área do 

conhecimento. 

Tendo em vista essas provocações, apresentamos a pergunta que norteará a nossa 

pesquisa: Como estão as pesquisas sobre a escrita colaborativa online em Língua Inglesa em 

nível stricto sensu no Brasil? Dessa pergunta norteadora, suscitam outras perguntas 

secundárias: Quais ferramentas online são objeto da pesquisa? Quais teorias fundamentaram as 

práticas de Escrita Colaborativa Online desses trabalhos? 

Este artigo, portanto, tem como objetivo apresentar um estado do conhecimento sobre 

as produções brasileiras em nível stricto sensu que tratam da Escrita Colaborativa Online como 

uma abordagem para o ensino e para a prática da escrita em LI1.  

                                                             
1 A última atualização da pesquisa foi realizada dia 14 de março de 2019. 
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Além desta introdução, este artigo é composto, a seguir, pela seção de fundamentação 

teórica, em que apresentamos nossas escolhas teóricas para discutir o processo de escrita. 

Posteriormente, na seção de metodologia, descrevemos os procedimentos que resultaram na 

seleção das produções acadêmicas que constituem o corpus para nossa análise. Em seguida, a 

seção de resultados e discussão apresentam os dados categorizados, debatendo-os. Por fim, 

apresentamos as considerações finais da investigação realizada, apontando limitações e 

sugerindo continuidade de pesquisa.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O ensino da escrita em L2 tem sido discutido enquanto parte do ensino de línguas desde 

os anos 1960, no entanto, a preparação de professores para o desempenho de tal tarefa não foi 

completamente inserida em programas de formação docente. Somado a isso, algumas premissas 

que datam desse período ainda persistem na mente e na prática de muitos docentes experientes 

e são repassadas aos novos professores (RACELIS; MATSUDA, 2013).  

Racelis e Matsuda (2013) afirmam que as duas premissas mais comuns sobre o ensino 

da escrita são: 1. A escrita é a mais difícil e a última habilidade a ser aprendida e 2. A escrita é 

uma habilidade a serviço das outras habilidades, em que a escrita não se configura como uma 

forma de comunicação em si, mas uma tarefa a ser dominada para que se aprenda a língua.  

Partindo desses pressupostos, os tipos de atividades propostas aos alunos são exercícios 

de gramática ou de tradução, estímulos simplistas com frases descontextualizadas que 

desconsideram as condições de produção, por exemplo, propósito, público-alvo, conhecimento 

prévio dos autores e gênero (RACELIS; MATSUDA, 2013). Sendo assim, a escrita em sala de 

aula por vezes é vista como um produto do que foi lido, visto ou ouvido. 

O ensino da escrita em L2 não parou nos exercícios descontextualizados, produções 

mais consistentes exigem maior organização textual e melhor orientação por parte dos 

professores, os textos não surgem, de uma vez, prontos, sem a necessidade de planejamento, 

escrita, reescrita e revisão e ainda que apenas a consideremos com um produto, para que este 

se realize, é necessário um processo.  

Por considerar a atividade de escrita um ato complexo e que exige planejamento, revisão 

e edição, uma das abordagens propostas para tal feito é a colaboração na escrita.  A Escrita 

Colaborativa (EC) é definida como colaboradores produzindo um documento compartilhado, 

engajando-se na interação para a produção daquele documento e compartilhando o poder de 

decisão e responsabilidade por ele” (ALLEN et al., 1987, p. 70, tradução nossa). 
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A definição de EC cunhada por Allen (et al., 1987) foi fundamentada no trabalho 

desenvolvido por esse grupo de professores da área de negócios que observou a frequência com 

que os profissionais da área são desafiados a escrever documentos de forma colaborativa. Os 

autores inseriram a EC em uma disciplina de escrita para negócios, cujo objetivo era preparar 

os alunos para a escrita no mundo dos negócios, a atividades de escrever com outras pessoas.  

Para os autores, após a experiência de EC em sala de aula os alunos demonstraram ter 

mais consciência do planejamento, escrita e revisão através das discussões as quais melhoram 

a capacidade de resolução de problemas e a relação de aceitação de opiniões e estilos diferentes 

uns dos outros.   

Para Fung (2006) a EC é uma atividade em grupo que demanda a participação de todos 

os integrantes em todos os processos de escrita, desde o planejamento a revisão. Fung (2006) 

também aponta uma mudança de uma postura menos individualista, para uma mais colaborativa 

que busca da realização do grupo. Além disso a inserção da noção de escrita como um processo 

torna essa abordagem diferente de outras atividades de grupo. Nesse sentido, podemos concluir 

que essa mudança de pensamento é fruto da noção de responsabilidade compartilhada e 

coautoria, elementos de destaque na definição de Allen et al. (1987).  

De acordo com Kessler, Bikowski e Boggs (2012) apesar da EC em L2 ser uma prática 

defendida por muitos, ela ainda é subutilizada, e mais, que a inserção das tecnologias nessa 

prática causou um impacto e trouxe muitos benefícios, que vão além da aquisição da L2, tais 

como os apresentados por Bates (2017), como a possibilidade de promoção de outros 

letramentos e o desenvolvimento de competências para uma sociedade baseada na informação. 

Portanto, inserir as tecnologias digitais no ensino de LI na EP através de uma abordagem 

colaborativa pode contribuir não apenas na formação de um usuário da língua, mas também de 

um indivíduo ativo, autônomo e capaz de se relacionar com outros.  

Diante disso, ter ciência das pesquisas em andamento ou que já foram realizadas sobre 

a ECO é uma atividade de suma importância para o avanço da ciência. Para isso, os estados do 

conhecimento ou estados da arte cumprem seu papel de destaque. Apesar de sua relevância, 

ainda se trata de um gênero pouco produzido, pois exige um rigor técnico que se “encaminhem 

para a necessidade de um mapeamento que desvende e examine o conhecimento já elaborado e 

apontem os enfoques, os temas mais pesquisados e as lacunas existentes” (ROMANOSWKI; 

ENS, 2006, p. 38). 

Romanoswki e Ens (2006) apresentam a diferença entre os dois tipos de texto. Para 

denominar os trabalhos de “estado da arte” a pesquisa deve ser realizada em todos os meios de 
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publicação de uma área do conhecimento. Já para os trabalhos denominados “estado do 

conhecimento”, a sistematização das informações advém de apenas um meio de publicação.  

As pesquisas desse caráter são realizadas em catálogos ou repositórios que, de acordo 

com Ferreira (2002), se fortaleceram nos últimos anos como forma de apresentar a sociedade 

os avanços científicos e as produções acadêmicas dos programas de pós-graduação e como meio 

de fazerem marketing para futuros convênios, bolsas e hierarquização das instituições de ensino 

por suas produções. Além das razões apresentadas acima, consideramos que pesquisas desse 

modelo metodológico colaboram para o avanço da ciência nas mais diversas áreas do 

conhecimento.  

Citamos aqui as pesquisas de Lima e Lima (2016), Lima e Lima-Neto (2009), Miranda 

(2013) e Santos (2013), que, em parte, apesar de tratarem de assuntos distintos, como o ensino 

de espanhol, letramento digital e formação de professores, esses trabalhos têm em comum o 

interesse em buscar informações sobre o uso de tecnologias digitais ou TDIC (Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação) que dialogam com a nossa busca por trabalhos sobre 

Escrita Colaborativa em ambiente online.  

Portanto, propomos um estado do conhecimento dos trabalhos publicados para fins de 

conclusão de programas de pós-graduação no Brasil sobre a Escrita Colaborativa Online no 

ensino de Língua Inglesa. A seguir, apresentamos a metodologia utilizada para a busca e análise 

dos dados deste trabalho. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Sabe-se que o interesse pela Escrita Colaborativa (EC) - Allen (et al., 1987), Fung 

(2010), Storch (2005) - e Escrita Colaborativa Online (ECO) - Strobl (2014), Godwin-Jones 

(2018), Yeh (2014), Yim e Warschauer (2017), Kessler, Bikowski e Boggs (2012), Cho (2017) 

– é objeto de pesquisa em vários lugares do mundo onde a Língua Inglesa é ensinada como 

Segunda Língua ou Língua Estrangeira.  

No Brasil, por exemplo, já existem pesquisas que se assemelham a nossa, que tratam do 

uso de tecnologias digitais, letramento digital e escrita (MIRANDA, 2013) e o uso das TDIC e 

a formação de professores de LI (SANTOS, 2013), porém não encontramos investigações com 

o propósito de verificar se a abordagem de ECO já é objeto das pesquisas acadêmicas nacionais. 

Cientes disso é que tentamos responder nossa pergunta norteadora: Como estão as pesquisas 

sobre a escrita colaborativa online em Língua Inglesa em nível stricto sensu no Brasil? 
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Em busca de respostas, apresentamos nossa pesquisa como sendo exploratória, quanto 

aos objetivos, já que “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). 

Para tanto, optamos por apresentar, em forma de estado do conhecimento, uma pesquisa 

que elucidasse nosso questionamento. Assim, utilizamos algumas das orientações apontadas 

por Romanowski e Ens (2006) para a definição das etapas metodológicas desse trabalho:  

1. Localização dos bancos de pesquisas, teses e dissertações,  

2. Definição dos descritores;  

3. Busca simples no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES; 

3.1 Levantamento do quantitativo de trabalhos que tratassem da temática de 

Escrita em LI ou L2; 

3.2 Levantamento do quantitativo de trabalhos sobre Escrita Colaborativa, 

Escrita Colaborativa Online e Escrita Colaborativa Online em LI; 

4. Seleção dos trabalhos para composição do corpus; 

5. Leitura dos resumos com o objetivo de investigar:  

5.1 quais teorias sobre escrita nortearam os autores; 

5.2 quais ferramentas foram utilizadas como suporte para a Escrita 

Colaborativa;  

6. Análise dos conteúdos, tabulação dos dados. 

 

O Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES foi criado em 2002 com o objetivo de 

registrar e disponibilizar as informações sobre as produções dos programas de pós-graduação 

brasileiros, sendo este, atualizado anualmente através dos dados fornecidos pelos programas 

espalhados pelo Brasil. Por esta razão, o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES é um 

repositório atual da produção acadêmica brasileira, além de funcionar como uma ferramenta de 

busca que possibilita fazer pesquisas por título, palavra-chave, autor, assunto, entre outros, além 

de “atender tanto a anseios internos da universidade, quanto à pressão externa de uma política 

reguladora e controladora da produção científica” (FERREIRA, 2002, p. 260). 

Levando isso em consideração, nossa investigação se utilizou do Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES com o objetivo de mapear as produções acadêmicas nacionais sobre a 

pesquisa em Escrita Colaborativa Online no ensino de Língua Inglesa, o que justifica a nossa 

escolha por esse banco de dados, haja vista que a CAPES tem “papel relevante no 

desenvolvimento, na expansão e na consolidação da pesquisa em todo o Brasil, sendo órgão 

máximo no que diz respeito à avaliação da pós-graduação stricto sensu” (LIMA; LIMA-NETO, 

2009, p. 50, grifos do autor). 

Fizemos, ao todo, sete (7) buscas simples e os descritores utilizados foram: 1. “Escrita 

em Língua Inglesa”; 2. “Escrita em L2”; 3. “Escrita Colaborativa”; 4. “Escrita Colaborativa 
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Online”; 5. “Online Collaborative Writing” e 6. “Língua Inglesa. Os trabalhos selecionados 

para análise foram aqueles publicados após a criação do Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES. Após a leitura e identificação das informações, passamos a análise e sistematização 

dos dados resultantes dos nossos procedimentos, que serão apresentados e discutidos a seguir. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Ao todo, 152 trabalhos figuraram entre todas as buscas, os quais estão categorizados no 

Quadro 1 por descritor, tipo de trabalho (Dissertações, Dissertações de Mestrado Profissional, 

Dissertações de Mestrado Profissionalizante e Teses) quantidade total de trabalhos. Utilizamos 

as aspas para cada descritor com a finalidade encontrarmos trabalhos que contivessem os termos 

compostos exatamente como pesquisado.  

Decidimos começar nossa pesquisa investigando a quantidade de trabalhos cadastrados 

no Catálogo da CAPES que tratam da Escrita em Língua Inglesa e em L2. A razão pela qual 

iniciamos esta investigação com esses descritores é a de conhecer a quantidade de pesquisas 

realizadas sobre escrita em LI e compará-la com a quantidade de produções que tratam da 

Escrita Colaborativa Online em LI.  

Usando o descritor “Escrita em Língua Inglesa” encontramos 59 trabalhos, dos quais 

46 são dissertações e 13 teses, com uma observação, quando fizemos a pesquisa, o total de 

dissertações que aparecem na interface é de 46, no entanto, se o pesquisador quiser aplicar 

qualquer filtro, só estão disponíveis 44 trabalhos. A faixa temporal para essa busca foi de 1996 

a 2018, com a maior incidência de produções em 2016 (sete trabalhos). Três trabalhos 

pertencentes ao nosso corpus apareceram nessa busca inicial. 

Usando o descritor “Escrita em L2” localizamos 22 dissertações e 7 teses, perfazendo 

um total de 29 trabalhos, publicados entre os anos de 1996 e 2017, com maior índice de 

publicações em 2007 (seis trabalhos). Nessa segunda pesquisa, apenas um trabalho do nosso 

corpus figurou entre os selecionados pelo Catálogo da CAPES, tendo também aparecido na 

primeira busca. 

Usando o descritor “Escrita Colaborativa” encontramos 55 dissertações, das quais 36 

estavam catalogadas como dissertações que acreditamos serem de mestrados acadêmicos, 16 

como mestrado profissional e 3 como mestrado profissionalizante. Quanto às teses, 

encontramos apenas 9, que somadas ao total de dissertações perfazem um quantitativo de 64 

trabalhos.   
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Como mencionado anteriormente, a EC não é uma abordagem de ensino exclusiva do 

ensino de Línguas Estrangeiras, portanto, ao utilizar o descritor “Escrita Colaborativa” foram 

encontrados trabalhos em diversas áreas do conhecimento de acordo com o catálogo da CAPES: 

Administração (1); Ciência da Computação (4); Educação (8); Engenharia Elétrica (1); Ensino 

(1); Ensino de Ciências e Matemática (3); Letras (18); Linguística (6); Linguística Aplicada 

(8); Língua Portuguesa (9); Psicologia Cognitiva (1); Psicologia do Desenvolvimento Humano 

(1); Sociais e Humanas (3). 

Foi possível observar que, apesar da diversidade de áreas de conhecimento pesquisadas, 

a maior concentração de trabalhos sobre a EC ainda é em Letras, Linguística e Linguística 

Aplicada e Língua Portuguesa.  

Quanto a faixa temporal, não foi feita qualquer delimitação, o próprio Catálogo 

delimitou o intervalo de publicações a partir de 1999, tendo um aumento considerável de 

publicações a partir de 2015. Quando somamos as publicações do intervalo 99-2014, temos 19 

trabalhos; já no intervalo 2015-2018, são 45 publicações ao todo. Apesar do intervalo de tempo 

ser menor, o interesse sobre o assunto aumentou consideravelmente nos últimos 4 anos. 

Até o momento apresentamos dados que correspondem a um panorama das produções 

de teses e dissertações que tratam de trabalhos sobre a escrita em LI e a Escrita Colaborativa 

como abordagem para o exercício da escrita, não apenas em LI, nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Destacamos ainda que os trabalhos encontrados após a busca utilizando o 

descritor “Escrita Colaborativa” não foram contados como parte do nosso corpus, pois o foco 

da nossa busca é a Escrita Colaborativa Online (ECO) e a ECO em LI. 

Após algumas leituras prévias de artigos em Língua Inglesa, o termo Online 

Collaborative Writing (OWC) era bem recorrente, por esta razão, escolhemos fazer a busca com 

a tradução do termo para o português (primeiro descritor – “Escrita Colaborativa Online”), para 

a busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Nessa busca não foram encontrados 

trabalhos que apresentassem esse termo. Como forma de teste, decidimos aplicar o segundo 

descritor, escrito em inglês (“Online Collaborative Writing”) e apenas um trabalho foi listado.  

Ao aplicar o terceiro descritor (“Escrita Colaborativa”) junto com o operador booleano 

AND e o quarto descritor (“Língua Inglesa”), 10 trabalhos apareceram como resultado dessa 

busca. Por fim, fizemos a pesquisa final com o quinto (“Escrita Colaborativa Online”) o 

operador booleano AND e o sexto descritor “Língua Inglesa”, não obtendo resultado algum.  

Todas as buscas realizadas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES tinham como 

objetivo situar o foco do nosso trabalho e responder a nossa pergunta norteadora: Como estão 

as pesquisas sobre a Escrita Colaborativa Online em Língua Inglesa (LI) em nível stricto sensu 
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no Brasil? Sob os termos Escrita Colaborativa Online (ECO) em LI, podemos dizer que ela é 

inexistente, no entanto decidimos reconsiderar nossos procedimentos de seleção e definir como 

corpus, todos os trabalhos encontrados nas pesquisas utilizando os descritores listados abaixo: 

 

 “Escrita Colaborativa Online” 

 “Online Collaborative Writing” 

  “Escrita Colaborativa” AND “Língua Inglesa” 

  “Escrita Colaborativa Online” AND “Língua Inglesa” 

 

Sendo assim, o corpus do nosso trabalho foi constituído pelos resumos dos trabalhos 

provenientes das pesquisas com os descritores apresentados, cujo quantitativo foram 11 

trabalhos: 09 dissertações e 02 teses. Os 11 trabalhos encontrados estão situados em uma faixa 

temporal que inicia em 2008 e termina em 2017. Após essa seleção, demos prosseguimento à 

leitura dos resumos em busca de: 1. Quais teorias sobre escrita nortearam os autores? e 2. Quais 

ferramentas foram utilizadas como suporte para a ECO? De acordo com Motta-Roth e Hendges 

(2010, p. 155) essas informações são fruto da “organização retórica” do gênero resumo, em que 

os autores devem nortear a escrita em cinco movimentos, que as autoras descrevem como: 

“situar a pesquisa; apresentar a pesquisa; descrever a metodologia; sumarizar os resultados e 

discutir a pesquisa”. Para o nosso trabalho, nos deteremos aos movimentos que situam, 

apresentam e descrevem a pesquisa com o propósito de responder as perguntas apresentadas.     

Os trabalhos que formam o nosso corpus proveniente das pesquisas utilizando os 

descritores: “Escrita Colaborativa Online”, “Online Collaborative Writing” “Escrita 

Colaborativa” AND “Língua Inglesa” “Escrita Colaborativa Online” AND “Língua Inglesa”. 

 

Quadro 2 – Corpus da investigação 
 

Como estão as pesquisas sobre a Escrita Colaborativa Online em Língua Inglesa (LI) 

em nível stricto sensu no Brasil? 

Nº Título Autor(a) Tipo do 

Trabalho 

Instituição No 

01 A escrita colaborativa no 

ambiente wiki: uma experiência de 

ensino/aprendizagem de língua 

inglesa 

Bento, Franciclé 

Fortaleza 

Dissertação Universidade 

Estadual do 

Ceará 

2011 

02 O desenvolvimento da produção 

escrita crítico-colaborativocriativa 

de fanfics em língua inglesa no 

ensino fundamental II a partir de 

contos de horror 

Albuquerque, 

Gleiciana Sousa Da 

Silva Baracho De 

Dissertação Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

2017 
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03 Ser protagonista: produção 

colaborativa de textos em língua 

inglesa 

Cagliari, Diane Carla Dissertação Universidade 

Federal de Santa 

Maria 

2016 

04 Práticas Colaborativas de Escrita 

em Disciplina de Língua Inglesa 

de Curso Militar 

Raulik, Viviane De 

Fatima Pettirossi 

Dissertação Universidade 

Estadual de 

Campinas 

2016 

05 Autoria coletiva em ambiente 

informatizado na perspectiva da 

formação de professores em 

Língua Inglesa' 

Costa, Janete Sander Tese Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

2008 

06 Uma trama a várias mãos: A 

escrita colaborativa na sala de aula 

de Língua Inglesa 

Larré, Júlia Maria 

Raposo Gonçalves de 

Melo 

Dissertação Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

2010 

07 “Vamos ficar para a história, 

professor”: escrita colaborativa do 

gênero conto em língua inglesa e 

uso das TDIC sob a perspectiva da 

teoria sócio cultural 

Emiliano, Joao Batista Dissertação Centro Federal 

de Educação 

Tecn. de Minas 

Gerais 

2016 

08 AHF 2.0: um vôo pelo 

ciberespaço por meio da escrita 

colaborativa na aula de Inglês 

Oliveira, Sergio 

Miguel Gartner Pais 

De 

Tese Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo 

2015 

09 Produção escrita por meio da 

Literatura em Língua Inglesa: 

contribuições das ferramentas 

multimídia' 

Lima, Joceval Fonseca Dissertação Universidade 

Federal do 

Espírito Santo 

2015 

10 A construção colaborativa de 

textos em ferramenta digital: o 

foco na edição 

Eich, Milena Schneid Dissertação Universidade do 

Vale do Rio dos 

Sinos 

2012 

Fonte: Autoria própria 

 

Começamos a nossa análise observando quais ferramentas os autores utilizaram em suas 

pesquisas para a Escrita Colaborativa Online (ECO). Dos 11 resumos analisados, 02 não 

informaram qual meio digital utilizou para a realização da pesquisa (LARRÉ, 2010; EICH, 

2012), 01 realizou a atividade de forma convencional por meio da escrita em papel 

(ALBUQUERQUE, 2017) e 08 utilizaram ferramentas digitais tais como, wiki (BENTO, 2011; 

EMILIANO, 2016); Google Docs e Google Drive (CAGLIARI, 2016; RAULIK, 2016; 

OLIVEIRA, 2015); EquiText (COSTA, 2008), WebQuest (LIMA, 2015) e Twitter (CASTRO, 

2015).   

Mesmo utilizando os descritores “Escrita Colaborativa” AND “Língua Inglesa” 

apenas um trabalho foi encontrado realizando a prática da EC de forma convencional. A maioria 

dos trabalhos já utilizam ferramentas digitais como meio para a execução da EC, corroborando 

com o trabalho de Miranda (2013) que em sua pesquisa de levantamento bibliográfico, com 

publicações entre 1999-2010, já apontava para uma tendência de aumento de investigações 

sobre a escrita e o uso das TDICs no início do século XXI.  

Quanto às bases teóricas que os autores escolheram para fundamentar as práticas de 

escrita, destacamos a escrita como uma atividade social, baseada na Teoria Sócio Interacionista 
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(TSI) desenvolvida por Vygotsky (EMILIANO, 2016; EICH, 2012); a escrita sob a ótica da 

teoria de letramentos (LIMA, 2015), novos letramentos de Lankshear e Knobel (RAULIK, 

2016); multiletramentos de Cope e Kalantiz (CASTRO, 2015). 

A escrita através dos gêneros textuais em Bakhtin (COSTA, 2008) ou em Marcuschi 

pelo viés da multimodalidade em Rojo (ALBUQUERQUE, 2017); ou a partir de uma sequência 

didática em Schneuwly e Dolz (LARRÉ, 2010). A escrita como um processo de Flower e Hayes 

e por imitação em Serafini e Vieira (BENTO, 2011). E por fim, a escrita a luz do pensamento 

complexo de Morin e da hermenêuticofenomenologia em Freire e van Manen (OLIVEIRA, 

2015).  

Destacamos que um dos trabalhos (CAGLIARI, 2016) não apresentou em seu resumo 

qual aporte teórico seria utilizado para sua pesquisa, porém foi possível inferir que se trata de 

uma visão de escrita como atividade social para a promoção de interação e autonomia em 

atividades realizadas em grupo, que se aproxima da TSI de Vygotsky.   

O resultado sobre o referencial teórico mais utilizado pelos pesquisadores brasileiros se 

aproxima dos achados da pesquisa de Wang e Vásquez (2012), na qual os autores apontam as 

perspectivas sóciocognitivas e socioculturais como sendo a fundamentação teórica mais 

recorrente nos artigos analisados na sua pesquisa. Wang e Vásquez (2012) confirmaram uma 

mudança de perspectiva em que o computador deixa de ser visto como uma ferramenta para 

compartilhamento de informação e passa a ser uma ferramenta que viabiliza a interação entre 

os aprendizes de línguas dos mais diversos lugares do mundo.    

Vale ressaltar que mesmo não tendo sido incluído como um aspecto metodológico da 

pesquisa para o estado do conhecimento, os grupos pesquisados foram diversos, alunos de 

cursos livres de inglês (BENTO, 2011; LARRÉ, 2010); turmas de 9° ano do Ensino 

Fundamental (ALBUQUERQUE, 2017; OLIVEIRA, 2015); turmas de Colégio Militar 

(CAGLIARI, 2016; RAULIK, 2016); professores em formação (COSTA, 2008) e turma de 

Ensino Médio Técnico (EMILIANO, 2016). Esse resultado difere do resultado apresentando 

por Wang e Vásquez (2012), em que a grande maioria dos participantes das pesquisas com 

publicações em periódicos internacionais são alunos universitários.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse artigo, apresentamos uma pesquisa do tipo estado do conhecimento sobre Escrita 

Colaborativa em meio virtual no ensino de Língua Inglesa no Catálogo de Teses e Dissertações 

da CAPES. A princípio, fizemos uma apresentação geral sobre os trabalhos que tratam da 
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Escrita em LI (Quadro 1), Escrita Colaborativa (Quadro 2) e por fim Escrita Colaborativa 

Online (Quadro 3).  

O nosso corpus para análise foi construído através da coleta dos resumos provenientes 

da aplicação de seis descritores que remetiam tanto a ECO, como a ECO em LI, sem a aplicação 

de qualquer filtro disponível pela plataforma da CAPES.  

Como resultado dessa pesquisa, analisamos nove (9) trabalhos, dos quais sete (7) eram 

dissertações e dois (2) teses. Concluímos que a Escrita Colaborativa, por ser uma abordagem 

praticada pelas mais diversas áreas do conhecimento, já possui uma ampla quantidade de 

pesquisas acadêmicas (Quadro 2) e que não se distancia muito da quantidade de trabalhos sobre 

a Escrita em LI (Quadro 1).  

No entanto, quando comparamos os dados entre os trabalhos sobre Escrita em LI e ECO 

em LI foi possível perceber que o uso de ferramentas digitais para o ensino da escrita em uma 

abordagem colaborativa já é uma realidade no ensino de LI no Brasil, porém, quando 

observamos o quantitativo de pesquisas em um intervalo de tempo de 10 anos, podemos 

concluir que muito ainda há a ser feito.  

É nesse sentido que a realização dessa pesquisa se torna relevante para a escritura de 

outros trabalhos que possam contribuir para o aprofundamento dos estudos sobre a EC em 

ambiente virtual no ensino de LI.  
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RESUMO 

 

Tendo em mente a importância da multimodalidade textual nos dias atuais, onde tudo está passível de 

significação, o presente trabalho busca trabalhar a multimodalidade textual em um livro didático (LD) 

do segundo ano do ensino médio. Objetivamos analisar e discutir acerca da multimodalidade empregada 

no livro didático “Way to go”, segundo ano do ensino médio, por Kátia Tavares e Claudio de Paiva 

Franco. Como critério para a escolha do livro optou-se por aquele que esteja em uso no momento da 

realização do presente trabalho. Este estudo é norteado pela multimodalidade e pelos tipos e gêneros de 

textos. Para tais assuntos, tomamos por base os estudos de pensadores como Marcuschi (2002), Bakhtin 

(2000), Dias (2012), Walsh (2010), dentre outros. Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva e 

bibliográfica, cujos dados são analisados qualitativamente. Como objeto de análise, utilizamos um livro 

didático em uso no segundo ano do ensino médio, em uma instituição de ensino médio do Rio Grande 

do Norte. Os resultados revelaram que o LD escolhido, apesar de se trabalhar em outras seções a 

multimodalidade, quando se tratou de leitura prévia e crítica baseado nos elementos semióticos, só 

explorou na seção “Reading” com textos em prosa, não fazendo uso de outros gêneros, tipos ou modos, 

causando no aluno uma limitação quando se trata dos mais diversos tipos e gêneros existentes em todo 

o mundo, que, por consequência, gera um déficit no seu letramento. Isso nos mostra a importância de se 

fazer uma boa escolha do livro didático, uma vez que será uma das ferramentas mais úteis dentro de sala 

de aula, tanto para o aluno quanto para o professor.  

 

Palavras-Chave: Multimodalidade. Livro didático. Língua Inglesa. Ensino médio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No ritmo atual, as tecnologias vêm assumindo espaços diversos, gerando novos gêneros, 

ocasionando mudanças na linguagem escrita, em diversos níveis. Mudanças como a adição de 

uma imagem, a saída do monocromático para o policromático, torna a leitura mais rica, entre 

outras mudanças como os veículos onde circulam, como redes sociais, blogs, sites, enfim, isso 

tudo nos leva a crer que, nas práticas sociais contemporâneas, é preciso ler, para além da 

decodificação dos códigos da língua, isto é, uma leitura que englobe todas as formas de 

significar. Seguindo essa premissa, surge a multimodalidade. 
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Como demanda dessa multiplicidade de modos, surgem discussões sobre os 

multiletramentos. Por se tratar de uma temática recente, os multiletramentos ainda não são 

tratados de forma efetiva em muitas instituições de ensino, e até mesmo em muitos materiais 

para o ensino, apesar de que implicitamente há a sua utilização, embora não exista um foco, 

uma vez que não se tem a noção de seu potencial para o ensino de línguas. Deve-se ter em 

mente que os diversos tipos de letramentos existem, principalmente nessa era digital, onde tudo 

é passível de significação, como as cores que norteiam à visualização de uma página, os ícones, 

símbolos, as formas geométricas que apresentam as postagens, entre outros. Tais práticas 

multiletradas advêm das “mudanças sociais, culturais e tecnológicas advindas da era do 

ciberespaço. Com isso, o cidadão contemporâneo precisa tornar-se aberto à diversidade 

cultural, respeitar a pluralidade étnica e saber conviver on-line” (DIAS, 2012, p. 8). Logo, deve-

se considerar na formação do professor, e na escolha do material didático que servirá como base 

para o ensino. Poderá haver, assim, um protagonismo no ensino do estudante, e a 

multimodalidade, ou seja, a capacidade de ler, processar, produzir ou assistir textos orais e 

escritos; digitais ou impressos, que combinem os mais diversos modos semióticos: linguístico, 

imagético, sonoro, gestual, espacial (WALSH, 2010), poderá ser efetivamente explorada, no 

sentido de também explorá-la de maneira crítica frente à diversidade em todos os tipos de 

contextos sociais. 

Para o presente trabalho, optou-se pela análise de um livro didático (LD), através de 

uma pesquisa bibliográfica e descritiva. Objetiva-se com este trabalho analisar como o livro 

didático do segundo ano do Ensino Médio se utiliza da multimodalidade para trabalhar os 

conteúdos, e também como o professor, que utiliza o LD, pode usufruir desse isntumento para 

trabalhar dentro de sala de aula as mais diversas formas de significar. A escolha, no caso, 

segundo ano do ensino médio, se deu através da ideia de que não iríamos trabalhar com o 

primeiro ano por conter uma base mais introdutória ao ensino médio, e não optaríamos pelo 

terceiro ano, pois estaria no fim do ensino médio. Desse modo, resolvemos escolher aquele que 

estava entre o inicio e o fim. 

Em suma, este trabalho terá seu foco na análise de um livro didático do segundo ano do 

ensino médio chamado: “Way to Go” (2016) dos autores Claudio Franco e Kátia Tavares, 

distribuído pela editora ática. O objetivo deste trabalho é observar o uso da multimodalidade 

dentro do livro didático, tendo em vista a importância dos letramentos, incluindo o multimodal, 

nessa era onde tudo significa, onde tudo é passível de interpretação e válido de uma leitura 

crítica, até mesmo como uma ferramenta de sobrevivência nessa era de fake News, propagandas 

enganosas, discursos de ódio, e vários outros tipos de textos que se utilizam da falta de um 
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letramento para influenciar o leitor. Em específico, pretende-se observar os tipos de gêneros 

textuais utilizados no livro, as propostas dadas ao professor no seu manual e o material em 

específico utilizado pelo livro para expor o leitor aos múltiplos modos de significado e 

desenvolver letramentos a partir desses modos.  

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: introdução, metodologia (o 

processo utilizado para a produção deste trabalho), síntese teórica (para melhor situar o leitor 

nas discussões que se valem este trabalho), análise e discussão dos dados (onde serão tratadas 

as propostas do livro e como estão sendo trabalhadas, com foco na multimodalidade), as 

considerações finais (um apanhado do que fora visto no trabalho, e os resultados da análise) e 

por último, as referências. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho visitamos uma instituição do ensino médio, na cidade 

de São Miguel, no Rio Grande do Norte, e solicitamos o livro didático utilizado no ensino 

médio, em específico do segundo ano, para a análise. A metodologia utilizada consiste em uma 

pesquisa bibliográfica e descritiva, com análise de textos da seção “reading”. Com a pesquisa 

bibliográfica, buscamos teóricos que dessem suporte para a nossa discussão, e através da 

postura descritiva, fizemos a analise do livro, que por sua vez foi qualitativa, o que implica 

dizer que tivemos foco no caráter subjetivo do material. Após observar o livro, foi feito uma 

segunda leitura na tentativa de identificar a multimodalidade dentro do livro didático (LD). Ou 

seja, identificar o uso dos diversos tipos de modos, diversos gêneros, e como é trabalhada a 

multimodalidade dentro desse material. No caso, se o LD contém textos imagéticos, sonoros, 

gestual, espacial (WALSH, 2010) e como esses modos são explorados.  Para tal análise, nos 

baseamos em teóricos como Marcuschi (2002), Bakhtin (2000), Dias (2012), Walsh (2010), 

dentre outros. Com isso em mente, foi feita uma análise qualitativa do material, com foco na 

seção Reading, no qual existe um trabalho mais focado na leitura. 

Para análise dos dados, o livro foi folheado, prestando atenção às suas propostas, seções, 

textos e atividades, para coletar os dados, ou seja, os textos das seções “Reading” (uma vez que 

o livro contém oito seções de Reading) que serão utilizados para a discussão neste trabalho. A 

seção “Reading” foi escolhida devido as atividades sugeridas consistirem em uma leitura 

crítica, e que, tecnicamente faz uso de uma leitura mais proficiente. Com uma leitura crítica 

desses textos, chegamos a um ponto que seria válido para a discussão e então discutimos 

criticamente acerca dele neste trabalho.  
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Figura 1 – Capa do livro “Way to go” 

 
 

3 A MULTIMODALIDADE NO ENSINO DE LÍNGUAS  

 

Considerando-se que o objetivo da educação brasileira é formar cidadãos, deve-se 

lembrar que um cidadão plenamente formado é aquele capaz de atuar na sociedade em que está 

inserido de maneira conscientizada. Para que isso ocorra, a escola, como principal agente da 

educação, tem de ensinar aos estudantes que vivem diariamente com linguagens múltiplas - 

advindas das tecnologias de informação e comunicação da era digital em que estão inseridos - 

a capacidade de entender os conteúdos implícitos e explícitos nos textos produzidos nessas 

linguagens, e a partir daí, realizar uma leitura crítica dos textos.  

Com a popularização dos meios digitais, os textos com os quais os alunos lidam 

diariamente têm a presença de vários elementos multissemióticos em conjunto, tais como 

imagens, animações, sons, gestos e textos escritos, portanto, é preciso que tanto professores 

quanto alunos saibam utilizar diversas modalidades semióticas da linguagem de forma crítica, 

para construir significados de maneira consciente. 

Kleiman (apud LIMA; GOMES, 2019, p. 67), afirma que “a escola, a mais importante 

agência de letramento tem o papel de proporcionar aos alunos, diferentes modos semióticos e 

com manifestações de texto igualmente diversificadas, resultando-lhe na real condição de 
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produtor de sentido”. É necessária, portanto a inclusão de letramentos que proporcionem ao 

aluno um contato maior com diferentes práticas sociais para ampliar as habilidades de leitura e 

produção dos vários tipos de textos que lhe forem apresentados. Trazer para a sala de aula textos 

que usem vários modos semióticos que circulam no cotidiano dos alunos, estimula análises 

críticas que favoreçam conhecimento do processo de construção e de compreensão de textos 

multimodais. 

A multimodalidade é uma abordagem interessada em explorar as formas de significação 

modernas, incluindo todos os modos semióticos envolvidos no processo de representação e 

comunicação. Assim, ler é ser capaz de compreender a pretensão comunicativa de todos os 

modos semióticos presentes no texto, de modo que a construção de efeito e de sentido 

transcende a palavra. A presença de textos multimodais que articulam recursos não-verbais e 

verbais na escola possibilita o desenvolvimento da capacidade crítica do leitor, pois os padrões 

desses textos requerem uma forma de leitura na escola que valoriza a representação do mundo 

que o aluno traz consigo e não apenas impõe a forma de representação feita através do código 

escrito como única ou eficiente.  

Trabalhar textos contemporâneos como os publicitários, os de linguagem corporal, os 

jornalísticos, as charges, os textos gráficos, o grafite, dentre outros, em aulas de leitura e 

produção de textos, pode servir para incentivar e aperfeiçoar as formas de questionar, de ver e 

entender o mundo, bem como expressar seu posicionamento crítico quanto às questões 

vivenciadas. Uma reflexão sobre as escolhas feitas pelo autor no momento de compor o texto 

ajuda os alunos a entenderem o processo de planejamento da estrutura textual, mostrando que 

os textos são elaborados de maneira proposital com um objetivo específico, e não apenas uma 

mistura de aleatória de elementos. 

Esses letramentos advindos do estudo de textos multimodais expande a habilidade de 

percepção crítica dos valores culturais, sociais e históricos, assim como as estratégias de 

persuasão, de estabelecimento ou de manutenção de diversas formas de poder, entre outras. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Para o presente trabalho, como ressaltado em pontos anteriores, iremos analisar o livro 

“WAY TO GO!” (2016) dos autores Claudio Franco e Kátia Tavares, distribuído pela editora 

ática, utilizado no segundo ano do ensino médio para o ensino de língua inglesa por uma 

instituição de educação básica do Rio Grande do Norte. Este livro, assim como muitos outros 

livros de língua inglesa, organiza-se pelas competências da língua que trabalhamos dentro de 
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sala de aula, sendo elas: “Reading”, “Writing”, “Listening” e “Speaking”. Cada seção, ou 

melhor, unidade, destina-se a trabalhar cada competência. Após uma leitura do material, 

constatamos que para o nosso propósito, ou seja, trabalhar a multimodalidade, o livro se 

encaixava, uma vez que em três das quatro competências, a presença de textos multimodais é 

visível. Entendemos que todo texto é multimodal. Porém, percebemos, nas páginas do livro, 

uma intensidade dessa multimodalidade, quando a seções “listening”, “writing” e “speaking”, 

valem-se de diversos tipos de textos, imagéticos, sonoros, gestuais, linguísticos e etc., para 

melhor efetivar o ensino da língua inglesa.  

No entanto, quando vamos para uma competência onde em específico a 

multimodalidade é mais valorizada, ele tem alguns equívocos. Na competência “Reading”, o 

aluno é estimulado a dois níveis de leitura de um texto. Assim, estrutura-se da seguinte forma: 

“Before Reading”, onde o indivíduo é contextualizado acerca do assunto que será tratado dentro 

do texto. O tema lhe é apresentado e utilizam-se de breves questionamentos, como por exemplo: 

se o tema for “futuro”, eles realização questionamentos como: “Você tem dúvidas sobre o seu 

futuro? Se sim, quais?”; para saber o nível de conhecimento do aluno acerca daquele tema. 

Ainda neste nível, o aluno é estimulado a fazer a leitura dos outros elementos do texto, como 

as imagens que tão somente ilustram, o título, subtítulo, fontes e assim por diante, para que 

então ele seja apresentado ao texto, no “Reading”, onde fará a leitura do texto por completo. 

Após a leitura, nós somos apresentados a uma avaliação do que fora lido, através de três níveis. 

“Reading for general comprehension”, onde o aluno é questionado acerca de uma 

visão/compreensão geral do que fora discutido no texto. Em seguida, “Reading for detailed 

comprehension”, onde as perguntas são mais específicas e detalhadas acerca ainda do que fora 

discutido no texto. E, por último, “Reading for critical thinking”, onde o aluno é estimulado a 

fazer uma leitura crítica do texto e das problemáticas que ele aborda.  
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Figura 2 – Imagens da seção “Reading” da Unidade 2 do livro, das páginas 37 a 40 

 
 

 
 

 

Como pôde ser observado, é um material relevante, muito bem articulado. No entanto, 

os 08 (oito) textos tratados nas seções “reading” são textos nos quais o modo verbal impera, o 

que varia é a forma como se organizam, como em páginas de sites, páginas de revista, perguntas 

e respostas e outros. Os recursos não verbais não são utilizados como textos, mas sim como 

ilustrações. Por exemplo, na seção “Reading” da unidade 3, em especifico na página 58, há 1 

(um) texto verbal sobre animais e atletas olímpicos, e nesse texto há imagens dos atletas e dos 

animais, somente. As atividades acerca do texto vão explorar as curiosidades citadas nele em 
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questões de ligar uma coluna a outra, verdadeiro ou falso e de completar informações. Outras 

duas questões serão discursivas, que questionam a pressão que os atletas sofrem para se 

tornarem cada vez melhores, e a outra pergunta a opinião do leitor sobre a forma como os seres 

humanos lidam com a falha. Não há variação de gênero, nem mesmo modos textuais. O texto 

segue o mesmo esquema, sendo geralmente em prosa, e em todos os 08 (oito) prevalece o modo 

verbal. Isso nos leva a crer que a visão de texto para o aluno acaba sendo limitada, ocasionando 

um mau entendimento do que poderia ser lido criticamente. 

 

Figura 3 – Imagem da seção Reading do capítulo 3, na página 58 

 

 

Tratando-se da multimodalidade, é importante que haja o “reconhecimento da 

diversidade étnica, linguística, identitária e cultural, assim como das múltiplas maneiras de se 

(re)construir sentidos pelas igualmente diversas formas e meios de comunicação” (ROCHA, 

2010, p. 67). É necessário que haja uma variação no gênero, no tipo de textos, no modo, como 

visual, sonoro, gestual, entre outros, pois todos os dias somos bombardeados por vários tipos 

de textos que não estão limitados aos verbais. São reportagens, piadas, relatos, posts em redes 

sociais, biografias, resenhas críticas, palestras, receitas, relatórios, músicas, memes, e vários 
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outros. Os alunos devem ser envolvidos efetivamente em discussões, criticamente, através do 

desenvolvimento dos multiletramentos. Cabe ao docente desconstruir práticas e pensamentos 

excludentes, para reconstruí-los a partir de uma abordagem crítica e reflexiva, considerando 

aspectos culturais e sociais envolvidos nesse processo de estigmatização de grupos (COPE; 

KALANTZIS, 2006), baseando-se nas teorias dos novos letramentos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi observado, infelizmente, no que diz respeito à seção que corresponde ao uso 

efetivo do texto, ou seja, que contempla uma leitura prévia dos outros elementos semióticos, 

que trabalham uma leitura crítica e discursiva do tema abordado naquele gênero textual, e de 

uma socialização de pensamentos, a seção “Reading”, não contempla os significados veiculados 

na variedade textual e de modos existentes. Os textos das seções de leitura, na sua totalidade, 

seguem o padrão de explorar um único modo, o verbal.  

No que diz respeito a trabalhar com os alunos, na seção que contempla os pontos citados 

acima, outros gêneros textuais, como cartas, músicas, memes de redes sociais, entre outros e 

outros tipos de textos, como narrativos, prescritivos, entre outros, não são explorados; o livro 

não atende a proposta da abordagem multimodal, pois ele se limita a textos verbais, em sua 

maioria, organizados em prosa. É deveras importante que o sujeito tenha contato com os 

diversos tipos e gêneros textuais, como salienta Marcuschi (2002): “Os gêneros situam e 

integram-se funcionalmente nas culturas em que se desenvolvem”. Afinal, todas as atividades 

humanas relacionam-se com a língua, por isso fazem-se necessárias as mais diversas formas de 

expressar algo, gerando diversidades textuais, de gêneros e tipos (BAKHTIN, 1997). Quando 

o aluno não é estimulado a notar a existência dessa diversidade de textos e de agir de forma 

crítica perante suas composições, crescerá com um déficit no que diz respeito ao seu letramento.  

Quando propomos que haja atividades que utilize a multimodalidade, propomos que o 

sujeito, aluno, saia da passividade na hora da leitura, e assuma uma postura ativa. Isso implica 

dizer que o aluno deixará de apenas “receber” informações, para produzir através do 

protagonismo dentro de uma leitura letrada, com várias possibilidades de significados. 

Concluímos, dessa maneira, que é muito importante que na fase de escolha do livro 

didático, o professor tenha uma postura crítica para escolha do livro didático, selecionando 

aquele que melhor se encaixa naquele momento específico, e também aquele que melhor 

trabalha seu conteúdo em si. Escolher cuidadosamente para que possa agregar significados às 

aulas, e não causar déficits no ensino e aprendizagem do aluno, através do material que deveria 
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auxiliá-lo nessa jornada. Portanto, na hora da escolha de um livro, no caso, livro de língua 

estrangeira, devem-se observar todas as seções igualmente de forma crítica, analisando o que 

falta e o que não falta, para fazer uma escolha adequada, como por exemplo, fazendo a escolha 

de um livro que melhor esteja empregado no conceito de multimodalidade, porque para além 

de um capricho educacional, é um ato de sobrevivência. Uma vez que é importante que haja o 

reconhecimento de textos verbais e não verbais, pois o contato é inevitável, principalmente na 

contemporaneidade, seja como produtor ou como receptor, é importante que os alunos tenham 

contato com a multimodalidade, que se tornem multiletrados, para melhor exercerem sua 

cidadania e sua humanidade, perante a sociedade.  
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A LÍNGUA PORTUGUESA SOB A ÓTICA DOS ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS 

 

Mizilene Kelly de Souza Bezerra 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

 

RESUMO 

 
Considerando a diversidade do alunado dos cursos técnicos no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), e tendo em vista a disciplina “Português” constar na grade curricular, 

objetivamos, no presente artigo, refletir sobre a compreensão que os discentes têm a respeito do ensino 

da língua materna. De natureza descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, procedimentos 

bibliográficos e método dedutivo, este trabalho teve como suporte alguns pesquisadores, tais como 

Antunes (2014), Casseb-Galvão e Neves (2017), Guedes (2006), entre outros. Como instrumento de 

pesquisa foi utilizado um questionário, aplicado nos cursos de Técnico em Agropecuária, Técnico em 

Mecânica, Técnico em Agroindústria e Técnico em Eletrotécnica, da referida instituição. Dessa forma, 

constataremos, a partir das percepções desses alunos, respostas mais concretadas às nossas indagações 

enquanto professores do ensino tecnológico, para, se necessário, repensar a prática e os métodos de 

ensino que vigoram.  

 

Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Cursos técnicos. Alunos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

É sabido que não é de hoje que se discute acerca do ensino e da importância da língua 

portuguesa, sobretudo, como e por que ensiná-la. Com isso, críticas ao ensino tradicional, que 

ainda parece prevalecer na maioria das escolas, são tecidas a todo momento. Mesmo que por 

parte dos professores da área o desejo de mudança seja uma realidade, infelizmente não é o 

suficiente para produzir melhorias significativas, de modo que proporcionem resultados 

positivos no desempenho dos alunos e atinja o que propõe os documentos oficias de educação.  

De todo modo, os estudos e as pesquisas linguísticas realizadas são de grande 

contribuição para essa tão desejada melhoria, isso porque podem subsidiar os docentes nas suas 

práticas pedagógicas. É nessa perspectiva, de colaborar, que apresentamos este artigo, tomando 

como referência teóricos que se caracterizam por investigar as questões, aqui, já mencionadas.  

Refletimos sobre a compreensão que os alunos dos cursos técnicos do IFCE – Campus Sobral 

têm sobre a língua materna e, a partir disso, obtermos respostas mais concretadas às nossas 

indagações enquanto professores do ensino tecnológico, para, se necessário e quando 

necessário, repensar a prática e os métodos utilizados.  
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2 TEORIA DO ENSINO DE PORTUGUÊS 

 

Quando se fala em ensino de português, muitos são os teóricos que se preocupam em 

investigar a respeito. Mas os que subsidiaram este trabalho defendem uma educação linguística 

mais democrática, um ambiente pedagógico em que o ideário normativo-prescritivo ceda 

espaço para um trabalho que entenda a linguagem não como “[...] algo que se esgota, 

simplesmente, com lições de gramática; nem mesmo aquele que é feito ‘com base em textos’”, 

conforme propõe Antunes (2014, p. 96). 

Nessa perspectiva, ensino de língua e ensino de gramática se confundem, já discutiu 

Bechara há décadas atrás: “[...] o ensino da língua materna desde os gregos e romanos, passando 

pela Idade Média e Renascimento até chegar a nossos dias, sempre se confundiu com o 

aprendizado da gramática escolástica” (BECHARA, 1993, p. 35). Isso tem gerado uma prática 

centrada no ensino de categorias gramaticais, por meio da realização de atividades repetitivas 

nas aulas. Tal atitude, parece, não surtir bons efeitos nos alunos que, contrariando as pretensões, 

aparentam não dominar muito os pressupostos técnicos; se soma a isso a aversão, em alguns 

casos, ao estudo da língua, que por essa razão, tem sofrido críticas. Possenti (1996 apud 

ANTUNES, 2007, p. 37) fala que: 

 
No dia em que as escolas se dessem conta de que estão ensinando aos alunos 

o que eles já sabem, e que é em grande parte por isso que falta tempo para 

ensinar o que eles não sabem, poderia ocorrer uma verdadeira revolução. Para 

verificar o quanto ensinamos coisas que os alunos já sabem, poderíamos fazer 

o seguinte teste: ouvir o que os alunos do primeiro ano dizem nos recreios (ou 

durante nossas aulas), para verificar se já sabem ou não fazer frases completas 

(e então não precisaríamos fazer exercícios de completar), se já dizem ou não 

períodos compostos (e não precisaríamos mais imaginar que temos que 

começar a ensiná-los a ler apenas com frases curtas e idiotas), se eles sabem 

brincar na língua do “pê” (talvez então não seja necessário fazer tantos 

exercícios de divisão silábica), se já fazem perguntas, afirmações, negações e 

exclamações (então, não precisamos mais ensinar isso a eles), e assim quase 

ao infinito. Sobrariam apenas coisas inteligentes para fazer na aula, como ler 

e escrever, discutir e reescrever, reler e reescrever mais, para escrever e ler de 

forma sempre mais sofisticada etc.  

 

O que colocamos em debate, então, se volta para os objetos pretendidos no trabalho com 

a linguagem. Nesse âmbito, Antunes (2014) recorre a Perini (2010) para definir três objetivos 

ao ensino da linguagem e, por extensão, à gramática também. O primeiro deles está relacionado 

à escola: seu objetivo maior é ensinar os alunos a ler e a escrever, e isso se estende a todo 

professor de português, que por sua vez, necessariamente, inclui o trabalho com a gramática. É 

importante ressaltar que o conhecimento da gramática não propicia um falar e escrever bem, 
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por isso mesmo, o professor deve oportunizar ao aluno acesso ao domínio da leitura e da escrita, 

com isso, a gramática deve ser estudada de maneira contextualizada, se observando as suas 

funções comunicativas. A autora ainda reforça que “Não cabe, nos primeiros períodos da 

aprendizagem da leitura e da escrita, a exploração de definições e classificações [...] sobretudo, 

[...] fora dos textos [...]” (ANTUNES, 2014, p. 61). O segundo objetivo, parte do princípio de 

que o trabalho da escola deve ir além desses saberes práticos, tem a ver com o a cidadania, com 

o domínio de habilidades e competências mais amplas, por isso a escola oferece disciplinas 

voltadas para a ampliação do repertório cultural dos alunos, e esse domínio confere a eles certo 

prestígio social. “Quanto a essa dimensão, [...] é possível chegar a ‘alfabetização científica’, 

sobretudo se é dada ao aluno a oportunidade não apenas de receber informações, mas de gerar 

informação [...]” (ANTUNES, 2014, p. 62). Em um terceiro objetivo, se inclui “aqueles bem 

mais elaborados, que se constituem em metas da iniciação ou da maturidade da investigação 

científica” (ANTUNES, 2014, p. 62), com isso se conclui que estudar a classificação das 

palavras ou qualquer outro conteúdo relacionado à gramatica não deveria constar nos primeiros 

anos escolares, já que nessa fase o importante seria os alunos terem práticas e vivências de 

leitura e de escrita de textos.  

Em consonância com isso, Casseb-Galvão e Neves (2017, p. 98) citando Britto (1997) 

revela: “[...] o papel da escola deveria ser a inserção do indivíduo na cultura letrada, ao ‘garantir 

ao aluno o acesso à escrita e aos discursos que se organizam a partir dela’”. Neves (2012, p. 

208), diz ainda, “[...] o primeiro dever da escola é propiciar uma reflexão sobre a língua que 

capacite os usuários a perceber os níveis de adequação, de pertinência e de eficiência dos usos, 

segundo as destinações que cada situação de uso requer.” 

Contudo, mesmo diante dos avanços nas reflexões linguísticas, a prática de ensino de 

língua materna permanece influenciada pela abordagem tradicional. Para Vidal (2009, p. 149) 

“[...] o ensino de língua materna é aprioristicamente desenvolvido nas escolas a partir de uma 

visão homogênea da língua, codificada regularmente, ainda sem levar em conta a importância 

teórica e metodológica dos estudos sobre a língua em uso.” 

Nisso, interfere a formação do professor e a educação linguística que lhe foi dada ao 

longo da sua formação. Se ela foi influenciada pela visão tradicional, encerrada nos limites da 

gramática, a língua será entendida como autônoma e estável. Ganha impulso, então, o espaço 

teórico aberto nos currículos de Letras, desejando mudanças no que diz respeito a essa 

concepção, de maneira a tornar possível o trabalho que conceba a língua viva, mutável. 

No tópico seguinte, discutimos um pouco sobre o percurso metodológico deste trabalho, 

contextualizando as principais características da pesquisa, na sequência, descrevemos o 
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material de análise, em seguida, relatamos os procedimentos metodológicos que lhe dão 

sustentação juntamente com o aporte teórico escolhido para embasar o seu desenvolvimento. 

 

3 BREVE COMENTÁRIO METODOLÓGICO  

 

Ancoramos este trabalho na abordagem qualitativa, tendo em vista que realizamos na 

análise uma descrição e interpretação dos dados. Sendo assim caracterizada, também 

empregamos instrumentos estatísticos como base para o processo de análise. A visão qualitativa 

diverge da quantitativa. Enquanto essa lida com números, usa modelos estatísticos para explicar 

os dados, e é considerada hard (difícil), aquela, evita números, lida com interpretações das 

realidades sociais, e é considerada soft (simples). (BAUER; GASKELL, 2002)  

Para subsidiar a observação do nosso objeto fez-se necessário a busca por fontes 

teóricas, para então, por meio do propósito pretendido fundar as devidas constatações, que 

justificam sua natureza descritiva. E os procedimentos metodológicos utilizados para 

encaminhar a nossa análise são de cunho bibliográfico. Como toda investigação de caráter 

científico se sustenta em determinado método de análise, adotamos o dedutivo, do qual partimos 

de conceitos gerais para compreender a problemática em específico. 

Os dados foram coletados, especificamente, em quatro turmas dos cursos técnicos em 

Agropecuária, Mecânica, Agroindústria e Eletrotécnica, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus de Sobral, a partir de questionários abertos, 

com perguntas claras e objetivas. Sua análise nos permitiu desenvolver o tópico que segue.  

 

4 REGISTRO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Procuramos aqui, apresentar e discutir os dados investigados durante a realização do 

trabalho. Por isso, buscamos através da análise dos questionários1 alcançar os objetivos 

pretendidos. Acreditamos desse modo, ter construído um material que oportunizará trabalhos 

futuros com o viés de escuta do aluno do ensino técnico sobre o ensino de língua portuguesa.  

No total, foram distribuídos 40 questionários, 10 em cada turma, estruturados a partir de seis 

perguntas subjetivas e distribuídos de maneira aleatória aos alunos. Desses, 27 retornaram.  

Foi possível observar, a partir da primeira questão - Quando soube que uma das 

disciplinas do curso técnico escolhido seria Português, o que imaginava estudar?, que a 

maioria dos alunos já acreditavam que iriam estudar conteúdos voltados para o texto e para a 

                                                             
1 Questionário aplicado em anexo. 
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gramática, 15 no total dos questionários recebidos: “Noções básicas sobre o uso da língua, 

questões ortográficas e elaboração de textos”. Entre esses, 2 citaram o ensino de literatura: 

“Ensino sobre gramática, literatura e redação” e outro descreveu o estudo da disciplina como 

é para ele, chata: “Imaginava que seria só a velha e chata gramática”. 

Levando em consideração os PCN (1998), o ensino só é produtivo quando a língua é 

posta como uma atividade discursiva, o texto como sendo unidade de ensino e a gramática 

referente ao conhecimento que o falante tem da própria língua. Ou seja, deve haver a relação 

entre língua, texto e gramática. É essa a base de sustentação para eficácia no ensino.  

Outros 3 falaram, ainda, sobre esperar estudar métodos para melhorar a escrita e/ou 

leitura, bem como desenvolvimento de trabalhos científicos e ABNT: “Gramática, 

desenvolvimento de trabalhos científicos e suas respectivas regras, como, por exemplo, as 

regras exigidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”. Relembrar o 

conteúdo estudado na educação básica apareceu em meio as respostas, 4 no total: “Achei que 

seria, tipo, uma revisão mais aprofundada do que já vi no ensino médio”. 

Algo relacionado/direcionado ao próprio curso; não fazer ideia sobre o que estudaria ou 

está estudando o que já esperava; achar o estudo da disciplina desnecessário no início, mas 

depois compreender a sua importância até mesmo para auxiliar em outras matérias foram as 

demais respostas apresentadas em mais 4 questionários.  

Dando continuidade, chegamos à análise da segunda questão - O que tem estudado nas 

aulas corresponde ao que imaginava? Explique. Nela, tentamos relacionar e/ou aprofundar o 

que foi abordado na primeira. Será que, de fato, aquilo que esperavam estudar corresponde ao 

que vem sendo apresentado nas aulas? Para a maioria, 14 alunos, sim: “Sim, pois eu imaginava 

que seria uma grande revisão do ensino médio, focando nos assuntos principais”. Para 5 

alunos, não: “Não, pois pensava que seria só gramática, mas estudamos também sobre noções 

preliminares sobre o texto e suas propriedades e funções da linguagem”. E para mais 5, 

parcialmente: “Um pouco, pois estudamos desde o princípio o que é um texto, coisa que no 

ensino fundamental e nem no médio tínhamos visto. Também estamos revendo gramática e 

reforçando o que já tínhamos visto. Vimos também alguns gêneros textuais, como charge, 

cordel, paródia e fábula”; “Sim e não. A parte da gramática é o que imaginava. A parte textual, 

‘o que é texto’, eu desconhecia”. É possível, aqui, percebermos o grau de novidade sobre os 

estudos relacionados ao texto. Além de ser conteúdo apontado no Programa de Unidade 

Didática (PUD), acreditamos ser de extrema importância tal discussão, tendo em vista estarmos 

rodeados por textos nas diversas situações cotidianas. Além disso, oportunizamos o contato 

com os tipos, assim como, a produção de alguns gêneros, citado por um dos alunos. Bagno 
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(2001) ressalta que a disciplina de língua portuguesa deve conter uma boa qualidade de 

atividades de pesquisa, possibilitando ao aluno a produção de seu próprio conhecimento 

linguístico, de modo que se torne uma arma eficaz contra a reprodução e a crítica da doutrina 

gramatical normativa.  

Apreciemos, então, o próximo questionamento - Para você é importante o ensino dessa 

disciplina no curso? Por quê? Quanto a julgar importante, 25 alunos afirmaram que sim: “Sim, 

com toda certeza, primeiro eu como falante tenho a necessidade de saber e dominar a minha 

própria língua e, segundo, o ‘Português é lindo demais’, tem tantas formas de se expressar, 

falar de um assunto com diferentes termos, bem mais vasto que outras línguas”. É perceptível 

nessa resposta o quanto o aluno compreende a importância de estudar a língua materna. De 

maneira que é interessante registrar algumas crenças infundadas em torno das questões 

gramaticais e de seu ensino. Antunes (2007, p. 38) discorre sobre elas: “língua e gramática são 

a mesma coisa; basta saber gramática para falar, ler e escrever com sucesso; explorar 

nomenclaturas e classificações é estudar gramática; a norma prestigiada é a única 

linguisticamente válida; toda atuação verbal tem que se pautar pela norma prestigiada e o 

respaldo para a aceitação de um novo padrão gramatical está prioritariamente nos manuais de 

gramática. É preciso que esses equívocos se desfaçam e objetivos mais consistentes para o 

ensino sejam definidos. Apenas 1 questionário contou com resposta negativa, vejamos o que o 

que o aluno disse: “Ela não é importante, é apenas uma disciplina que botaram, porque se ela 

fosse importante, ela teria alguma importância para o restante do curso”. Claro que existem 

outras disciplinas que são a base do curso em específico, mas, mesmo sendo dito em sala o 

porquê da disciplina fazer parte da grade, ele ainda não percebe tamanha necessidade, como se 

não fizesse uso do português nas suas mais variadas atividades comunicativas, não só no âmbito 

escolar, mas em todos os contextos.  

A afinidade do aluno para com a disciplina também foi observada no questionário – 

Você gosta dessa disciplina? Por quê?  A maioria, ou seja, 15 alunos responderam que sim: 

“Acho legal, então sim, principalmente pela sua importância, trata-se da língua oficial de meu 

país, é importante ter conhecimento no que escrevo e falo”. Outro diz assim: “Gosto, porque 

é bom conhecer a língua falada e a escrita no nosso país”, e “Sim, gosto muito da metodologia 

que a professora usa em suas aulas, também gosto dela como professora”. Sobre essa última 

fala, cumpre assinalar que para que o aluno obtenha êxito em seu aprendizado, é necessária uma 

integração entre ele e o professor, pois esse reforça a aquisição do conhecimento, enquanto 

aquele dá respostas a partir de estímulos (texto escrito e exercícios) (SALZANO, 2004).  
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Foram apresentados 4 questionários com respostas negativas para esse questionamento, 

embora alguns reconheçam sua importância: “Não, mas acho importante porque ela dá base 

para várias outras” (disciplinas). Três foram parciais: “Não muito, pois sinto bastante 

dificuldade com as regras da gramática”. Desse modo, percebemos o quanto o rigor normativo 

ainda faz parte do que eles acreditam ser estudar português. Segundo Antunes (2007), nas aulas 

de língua a nomenclatura gramatical deve ser apenas suplementar. Ou seja, o metalinguístico 

deve se integrar a outros saberes, pois tarefas repetitivas não possibilitam um novo processo de 

aprendizagem, apenas fixam o conteúdo.  

Para a penúltima questão, temos - No seu cotidiano consegue aplicar aquilo que estuda 

nas aulas de Português? Explique. Sobre isso, 19 alunos disseram que sim, 6 afirmaram que 

parcialmente, 1 não respondeu e nenhum aluno disse que não aplica o que estuda nas aulas. 

Vejamos algumas falas: “Sim, consigo identificar erros no dia a dia. Me corrijo em algumas 

situações”; “Sim. A todo momento a disciplina se mostra, seja nos diálogos, nas leituras, na 

elaboração de relatórios, apresentação de seminários, etc”; “Sim, aplico no ambiente formal 

(acadêmico) na escrita de trabalhos e informal (escrevendo corretamente nas redes sociais), 

além da leitura”; “Às vezes, sim. Na super maioria quando converso com pessoas nas redes 

sociais por meio de mensagens, também consigo perceber quando leio. Recentemente, quando 

eu estava lendo um livro, identifiquei algo que aprendi na sala de aula”; “Um pouco, pois não 

costumo estar praticando muito devido ao tempo, mas aplico e observo quando falo com as 

pessoas, assim, observando os erros e acertos e tentando corrigi-los” e “Um pouco, pois 

depende do ambiente. Como com os amigos não temos preocupação com regras ou sentido 

para falar ou escrever”. Notamos aí que os alunos, ainda, associam o Português à gramática 

prescritiva, ao falar/escrever “certo ou errado”, ou seja, aquilo que é dito em contextos menos 

formais, para eles, não seria Português, assim até parece que estudam uma outra língua. 

Contudo, alguns, mostram ter consciência de que a disciplina se faz presente todo o instante 

nas nossas vidas, de maneira que não é preciso tempo para praticar, tendo em vista estarmos 

fazendo uso da língua nos mais diversos contextos de comunicação.  

O ensino de língua portuguesa deve propiciar estudos que coloquem em evidência as 

diversas possibilidades de uso linguístico, visto que as formas linguísticas se 

renovam/transformam nos processos comunicativos. Por isso, conceber uma realidade com 

ênfase no funcionamento da língua.  

Por fim, a última questão - Como você gostaria que fossem as aulas de Português, 

considerando a importância da leitura, escrita, literatura, gramática...? Quando pensamos 
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nessa pergunta para o questionário, almejávamos ouvir dos alunos a sua opinião, de modo a 

refletir e julgar a aplicabilidade das sugestões na sala de aula.  

Consideremos o que foi sugerido: “Ainda mais dinâmicas, com propostas de extensão 

e maior esclarecimentos sobre a elaboração de trabalhos científicos”; “Voltadas para a 

escrita de artigos e trabalhos científicos”. Essa ideia de abordar a escrita científica foi 

recorrente, aparecendo em 6 questionários, além de citarem, também, a literatura: “Deveria ter 

uma maior presença da literatura nas aulas, assim como a participação nas leituras, rodas de 

leitura e discussão”. Interessante que 10 alunos revelaram que gostariam que as aulas fossem 

menos teóricas e mais práticas, dinâmicas, no entanto, eles não exemplificam como o professor 

poderia fazer isso, afinal, o que pode ser dinâmico para o professor, pode não ser para ele. 8 

alunos se mostraram satisfeitos com a condução das aulas, até mesmo “cobrando” a participação 

dos próprios discentes: “Que os alunos fossem mais engajados para que melhorasse a dinâmica 

em sala de aula e um maior empenho da turma” e “Enquanto gramática está ótimo, pois 

precisamos dela para melhorar a escrita”. Concluindo, 1 aluno não respondeu e outro disse 

que gostaria que as aulas fossem relacionadas ao curso, no caso, Mecânica, mas também não 

discorre, sugere como isso poderia ocorrer.  Guedes (2006, p. 35) diz que na aula de português: 

 

[...] o aluno fica sabendo que a língua que fala está errada e descobre que não 

é ali que vai aprender a usar uma língua certa, pois o que se aprende na aula 

de português só serve para a prova de português. Se precisar escrever um 

requerimento para a delegacia do consumidor solicitando providências contra 

a loja que não quer trocar o liquidificador estragado que lhe vendeu, ou pede 

ajuda ou aprende a fazer isso sozinho. Se achar que falar difícil vai ser útil 

para seus negócios ou para sua imagem, também vai ter de se virar sozinho 

para aprender. Já o aprendizado da ortografia, da acentuação vai ter apenas a 

descartável finalidade de passar no vestibular. 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Por entender a necessidade de sempre estarmos tentando melhorias significativas para 

as aulas de Português, procuramos, neste artigo, refletir a compreensão dos alunos dos cursos 

técnicos em Agropecuária, Técnico em Mecânica, Técnico em Agroindústria e Técnico em 

Eletrotécnica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), 

Campus Sobral. 

Com base na análise dos questionários, de um modo geral, foi possível observamos que 

reconhecem a importância de estudar a língua materna, alguns desconheciam, ainda, o conceito 

de texto, mas acreditavam que iriam, sim, estudar aspectos relacionados à gramática. Também 
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não esqueceram de mencionar a ausência da literatura. Aqui, é válido ressaltar que é o programa 

do curso que não contempla esse conteúdo. Considerando a prática da sala de aula, eles se 

mostraram satisfeitos, embora apontem a necessidade de dinamicidade, mas não explicitam o 

que seria uma aula dinâmica.  
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Anexo (Questionário aplicado) 
 

Dados pessoais 

Sexo: (   ) masculino  (   ) feminino 

Idade: ___________ 

Curso técnico: _______________________ 

Nível de ensino: (   ) ensino médio (   ) ensino superior incompleto (   ) ensino superior completo. 

Em que tipo de instituição estudou o ensino médio: (   ) pública  (   ) particular 

Em que tipo de instituição estudou o ensino superior: (   ) pública  (   ) particular 

 

1 Quando soube que uma das disciplinas do curso técnico escolhido seria Português, o que 

imaginava estudar?  

 

2 O que tem estudado nas aulas corresponde ao que imaginava? Explique. 

 

3 Para você é importante o ensino dessa disciplina no curso? Por quê? 

 

4 Você gosta dessa disciplina? Por quê? 

 

5 No seu cotidiano consegue aplicar aquilo que estuda nas aulas de Português? Explique. 

 

6 Como você gostaria que fossem as aulas de Português, considerando a importância da leitura, 

escrita, literatura, gramática...? 
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RESUMO 
 

O presente trabalho busca investigar a manifestação das variantes linguísticas existentes no baião de 

Luiz Gonzaga, bem como discutir de que forma elas se relacionam à configuração das letras do forró 

eletrônico no que tange à variação linguística. O suporte teórico adotado para atender aos objetivos 

propostos na análise do corpus se fundamenta em Albuquerque Júnior (2001), Cascudo (2010), Coelho 

et al. (2015), Alkmim (2003), Bagno (2006, 2007), Marques (2014) e Bauman (2005). As análises foram 

feitas a partir de dados coletados em 02 músicas: “Respeita Januário”, baião interpretado e composto 

por Luiz Gonzaga; e “Casal raiz”, uma composição do forró eletrônico, interpretada por Xand Avião. 

As conclusões constatam o predomínio das variações fonológica e lexical na composição de Luiz 

Gonzaga, assim como a proeminência da variação lexical e da variação morfológica na composição do 

forró eletrônico. Os dados analisados explicitam as diferenças entre os traços de valoração cultural 

presentes nas duas músicas, revelando manifestações linguísticas que indicam à construção de 

identidades musicais características de seus momentos históricos.  

 

Palavras-chave: Variação linguística. Variação fonológica. Variação lexical. Variação morfológica. 

Música popular.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A língua é um sistema de comunicação que apresenta composição estrutural interna de 

ampla complexidade, e uma interface externa que interfere de modo contundente em seus 

modos de organização. Dessa forma, ao compatibilizar uma dimensão interna, regulada por 

normas intrínsecas ao código linguístico, com uma dimensão externa, suscetível à ação de 

fatores extralinguísticos, atesta o seu caráter singular: é ordenada e ao mesmo tempo variada; é 

metódica e também imbrincada; é regrada e, mesmo assim, fluida.  

É incongruente, portanto, conceber a ideia de uma unidade linguística do Brasil, posto 

que a língua portuguesa, assim como outras línguas naturais, é sobretudo multiforme (BAGNO, 

2006). Como não se trata de um sistema estanque e imutável, ela comporta formas distintas de 
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manifestação, conhecidas como variedades linguísticas, objeto de estudo da sociolinguística 

variacionista.  

Nesse sentido, cada comunidade de fala no Brasil faz uso de uma variedade linguística 

exclusiva que a diferencia dos modos de falar dos sujeitos de outras comunidades linguísticas. 

Tal singularidade é justificada, dentre outros fatores, pela especificidade das marcas 

socioculturais desses grupos. Ou seja, todas as comunidades linguísticas contêm nuances em 

seus modos de se expressar, resultado de uma formação social única, que fazem parte de sua 

identidade e que servem aos seus propósitos comunicativos.  

Sob essa ótica, a língua portuguesa muda com o tempo e varia no espaço. Esse processo 

de mudança e variação é contínuo e incoercível, porque é moldado a partir das interações entre 

as pessoas. Estas adaptam seus repertórios verbais às exigências do cotidiano e sofrem a 

constante influência dos dizeres de indivíduos fora do seu círculo social mais próximo. Além 

disso, as novas tecnologias da comunicação têm transformado a dinâmica das relações sociais, 

proporcionando o contato entre os diversos grupos de falantes e atenuando possíveis fronteiras 

geográficas e culturais.   

Observando, por exemplo, as diversas formas de mimese e expressão artística criadas 

pelo homem, percebemos que a música popular vincula sentidos e dá mostras das raízes 

históricas de um povo. Quando nos detemos à materialidade de suas letras, notamos a presença 

de traços linguísticos que sintetizam e consubstanciam o repertório oral de parte da população 

de um país.  

Por conseguinte, ao realizar um estudo comparativo entre músicas populares de períodos 

distintos e de suas respectivas letras, podemos verificar como ocorre o processo de variação 

linguística dentro de um mesmo gênero textual e discursivo. Partindo dessa premissa, o presente 

trabalho tem como objetivo investigar a manifestação das variantes linguísticas existentes no 

baião de Luiz Gonzaga, principal expoente do forró do século passado, bem como discutir de 

que forma elas se relacionam à configuração das letras do forró da atualidade.  

Conceber a linguagem como fato social é admitir a existência de conexões entre língua, 

cultura e sociedade. Destarte, a variação linguística é um relevante aspecto da língua portuguesa 

que está ligada ao contexto sociocultural do Brasil, assim, as pesquisas em torno dessa temática 

se fazem necessários.  

Para atingirmos o pretendido, organizamos o estudo em duas partes. A primeira refere-

se à pesquisa bibliográfica, na qual discutiremos os conceitos de variação linguística, fazemos 

reflexões sobre a importância do baião de Luiz Gonzaga para tradição regional nordestina, 

expomos as características de sua musicalidade e as particularidades do forró eletrônico.  
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Na segunda, analisaremos o corpus selecionado para a realização dessa investigação, 

como paradigma para apreendermos o processo de variação linguística presente na música 

popular no decorrer do tempo.  

O suporte teórico adotado para atender aos objetivos propostos na análise do corpus se 

fundamenta em Albuquerque Júnior (2001), Cascudo (2010), Coelho et al. (2015), Alkmim 

(2003), Marques (2014), Bagno (2006, 2007) e Bauman (2005).  

 

2 PROCESSOS DE VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA  

 

Todas as línguas variam nos níveis fonético, fonológico, morfológico, sintático e lexical, 

sendo influenciadas por fatores como: região, faixa etária, classe social, gênero, escolaridade, 

entre outros (COELHO et al., 2015). Esses aspectos contribuem para o surgimento de variações 

ou falares com identidade própria e características peculiares. Não obstante, é importante 

apreender que a língua, enquanto um produto social e cultural, representa a identidade de cada 

povo, as marcas de uma história, o jeito próprio de criar e viver.  

A análise de uma determinada comunidade linguística permite constatar a existência de 

variação ou de diversidade nos modos de falar. A esse respeito Camacho (2003, p. 50) explicita: 

 
Se um falante enuncia o verbo “vamos” como [’vãmus] e outro falante o 

enuncia como [’vãmu], podemos afirmar, com base nos postulados da 

Sociolinguística, que essa variação na fala não é o resultado aleatório de um 

uso arbitrário e inconsequente dos falantes, mas um uso sistemático e regular 

de uma propriedade inerente aos sistemas linguísticos, que é a possibilidade 

de variação.  

 

Tal possibilidade não compromete o funcionamento do sistema linguístico e também 

não inviabiliza a comunicação entre as pessoas, apesar das prováveis diferenças em suas 

expressões orais. Palavras ou termos em variação são ricas em significado social e comunicam 

a nossos interlocutores mais do que o significado referencial/representacional pelo qual 

“disputam” (COELHO et al., 2015). Na verdade, elas dão mostras de nossas origens e das raízes 

dos nossos interlocutores.  

Diante disso, para empreender um estudo de sociolinguística variacionista, conceitos 

como variável e variante são fundamentais. Segundo Coelho et al. (2015, p. 17), a variável pode 

ser entendida como “o lugar na gramática em que se localiza a variação, de forma mais 

abstrata”. Assim, pensando no exemplo exposto por Camacho (2003), quando um falante utiliza 

“vamo” ao invés de “vamos”, a variável é a “realização de uma desinência verbal que indica 
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P41”. Por sua vez, as variantes são formas individuais que concorrem pela expressão da variável 

(COELHO et al., 2015). No caso explorado anteriormente, são as formas –mo e –mos.  

Coelho et al. (2015) expõem fatores que atuam na seleção das variantes durante a 

enunciação: os condicionadores. Eles são divididos em: condicionadores linguísticos, 

relacionados a mecanismos internos à língua, e condicionadores extralinguísticos, aspectos de 

natureza social. Como o próprio nome indica, os condicionadores condicionam a nossa escolha 

entre uma ou outra variante. Dessa forma, em um dado ambiente, seja ele linguístico ou 

extralinguístico, uma variante tem mais chances de ser usada em detrimento de outra(s).  

Isto é, existem condições imanentes do sistema linguístico e extralinguístico que não 

são arbitrárias e que forçam os falantes a apresentar um certo tipo de comportamento 

comunicacional. Pensando na dimensão interna da língua, é perceptível a diversidade fonético-

fonológica em nosso país, ou seja, verificam-se inúmeras formas de pronunciar palavras no 

Brasil. Sobre isso Alkmim (2003, p. 35) informa:  

 

Entre falantes brasileiros originários das regiões nordeste (incluída a Bahia) e 

sudeste, percebemos diferenças fonéticas, como, por exemplo, a pronúncia de 

vogais médias pretônicas – como ocorre na palavra “melado” – pronunciadas 

como vogais abertas no nordeste [mɛ’ladƱ] e fechadas no Sudeste [me’ladƱ].  

 

Quando o processo de variação ocorre no nível fonológico e, logo, nos modos de 

pronúncia de termos de uma língua, há a variação fonológica. Conforme Coelho et al. (2015), 

por exemplo, o alçamento das vogais médias pré-tônicas por influência de uma vogal em sílaba 

subsequente ([mi’ninƱ] por [me’ninƱ]; [cu’ruƷa] por [co’ruƷa] etc.) é um tipo de variação 

fonológica.  

No entanto, quando a variação acontece no nível morfológico e, logo, nos morfemas das 

palavras, costuma-se observar um fenômeno interessante: a existência de uma interface 

morfofonológica (COELHO et al., 2015). Em casos nos quais a variação está no domínio dos 

fonemas e dos morfemas percebemos tal ocorrência.  

No que concerne à variação lexical, Coelho et al. (2015) afirmam que está 

correlacionada às diferentes palavras adotadas para a representação de um mesmo significado. 

A variação nos usos de palavras também se relaciona aos contextos situacionais de fala (formal 

ou informal) que, por sua vez, se relacionam à variação estilística. A variação lexical é menos 

ordenada que a variação sintática, morfológica e fonológica por estar conectada a fatores 

                                                             
1 Seguimos a nomenclatura de Mattoso Camara Jr (1987 [1970]) em relação às pessoas do discurso: P1 para “eu”, 

P2 para “tu”/”você”, P3 para “ele(a)”, P4 para “nós”/”a gente”, P5 para “vós”/ “vocês” e P6 para “eles(as)”. 
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socioculturais e históricos. Outrossim, comumente é comparada à variação regional (marcas 

linguísticas que caracterizam uma região da outra).  

Além do processo de variação, há a mudança da língua. Para Bagno (2007), tudo o que 

está presente no universo, na natureza e na sociedade passa pela mudança, pela reinvenção e 

pela evolução, inclusive a linguagem. Partindo desse pressuposto, a língua muda porque os 

falantes a mudam ao longo do tempo, alterando as suas regras para torná-la adequada às 

exigências de processamento mental, de comunicação e interação.  

Desse modo, é factível afirmar que em inúmeras formas de expressão oral e escrita 

podese observar os traços de transformação linguística, seja na dimensão sincrônica ou na 

dimensão diacrônica. Portanto, as representações da cultura popular também podem ser 

consideradas fontes importantes do repertório linguístico da sociedade. 

 

3 MÚSICA POPULAR E IDENTIDADE  

 

3.1 O baião de Luiz Gonzaga: legado linguístico e cultural 

 

Cada sociedade apresenta variações e para compreendermos tais variações é necessário 

conhecermos a cultura desse povo. No Brasil, não existe uma identidade cultural única e 

uniforme, existem tradições culturais, formas de pensar, se comportar e se comunicar 

predominantes em cada região, tornando o país um cenário de cultura pluralista. As variações 

sociais da língua caracterizam-se por um aspecto sistemático e irrefreável de mutabilidade, 

definidor das várias formas e dos diferentes tipos de usos linguísticos expressos na linguagem 

escrita ou falada.  

A história do Nordeste brasileiro, marcada por secas, analfabetismo, explorações, 

êxodos, desemprego e outros fatores repercutiu em sua formação cultural e linguística. À vista 

disso, Albuquerque Junior (2001) expõe que o Nordeste nasce onde se encontram poder e 

linguagem, onde ocorre a produção imagética e textual da especialização das relações de poder.  

Dessa forma, ao explorar os valores, tradições, dores e sonhos do povo nordestino, o 

baião se consolida nas décadas de 40 e 50 como o gênero musical símbolo da identidade 

nordestina. Apresentando ritmos com origem no maracatu africano, nas danças populares do 

Nordeste como congos, naucatarineta e bumba-meu-boi, o baião também tem raízes no fado 

português e na batida da viola de cantadores e repentistas (CASCUDO, 2010). 
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Então, tudo o que ainda se ouve de música no Brasil deve-se ao que Gonzaga 

assimilou, por sua atuação musical e seu poder arquétipo. [...]. O país teve que 

se render à cultura dos paus-de-arara, dos baianos, dos paraíbas e nortistas, 

que traziam no saco, cujo cadeado era um nó, a doce vingança rítmica e 

comportamental que contagiou e celebrou um Brasil de dentro, interiorano, 

recriado do meio da seca, da solidão e da poeira”, assegura (CASCUDO, 2010, 

p. 29). 

 

Observar o caráter multiforme dos ritmos do baião de Luiz Gonzaga é se atentar para o 

processo histórico-cultural da formação dessa música, os movimentos de junção, conflitos e 

misturas das linguagens, e não somente os elementos que a constituíram.  

Segundo Albuquerque Junior (2001):  

 

As obras de arte têm ressonância em todo o social. Elas são máquinas de 

produção de sentido e significados. Elas funcionam proliferando o real, 

ultrapassando sua naturalização. São produtoras de uma dada sensibilidade 

instauradora de uma dada forma de ver e dizer a realidade. São máquinas 

históricas de saber (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001, p. 30).  

 

Assim, a influência da obra musical de Luiz Gonzaga obteve uma forte expressão 

nacional por portar marcas da cultura popular, representando um meio de produção de 

conhecimento sobre a formação sertaneja brasileira. Em específico, propiciou uma visão 

acurada sobre o povo nordestino e suas lutas.  

A obra de Luiz Gonzaga percorreu tempo e espaço, conseguindo ser difundida em quase 

todo o país e sobrevivendo a regimes políticos. Suas relações com a cultura popular e com os 

problemas socioeconômicos da região fizeram de sua música um reflexo das carências do povo 

nordestino, fator observável em músicas como Asa Branca, A morte do vaqueiro e Súplica 

cearense. Foi responsável também pela criação de narrativas fundadoras da cultura popular 

brasileira, retratando o homem nordestino, seus costumes, tradição. Nesse sentido, Gonzaga é 

a própria representação desse sertanejo, de sua fala e discursos, marcados no imaginário 

coletivo. 

 

Gonzaga trouxe uma novidade à música brasileira. Trouxe o sentimento 

melódico das extensões sertanejas, das léguas tiranas, das asas brancas, do 

gemer dos aboios. As tristezas dos violeiros se passaram para sua sanfona [...]. 

Pode-se dizer que Gonzaga renovou com as suas interpretações, com a sua 

forte personalidade de cantor, um meio que andava convencional, sem 

originalidade, banalizado por meia dúzia de bocós que vivem a roer as 

heranças do genial Noel Rosa. O que nos prende ao cantar de Gonzaga é o que 

nos arrebata em Noel, é a simplicidade da melodia, é a doce música que ele 

introduz nas palavras, a magia dos instrumentos, a candura de alma tranquila 

que se derrama nas canções (DREYFUS, 2000, p. 171).  
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Nesse sentido, Gonzaga revolucionou o cenário musical brasileiro ao dar voz aos 

sentimentos dos homens e mulheres sertanejos, externando-os através de canções com letras 

que exaltam as especificidades e histórias desse povo. Trata-se, portanto, de uma música que 

não apenas usufrui do posto de símbolo de uma região, mas assume esse papel.  

De acordo com os pressupostos de Heidegger (2008, p. 85): “[...] é a linguagem que 

‘possui’ o homem, na medida em que o homem pertence à linguagem, que a linguagem lhe abre 

o mundo e, com isto também, o seu habitar no mundo”. Desse modo, a partir de sua vivência, 

Gonzaga utiliza em suas composições um sistema de signos característico do sertão nordestino, 

capaz de gerar a compreensão da sociedade e, consequentemente, de seus movimentos de 

evolução e mudança.  

 

3.2 Forró do século XXI: as idiossincrasias de sua musicalidade 

 

Após a década de 90, a música nordestina passou por grandes mudanças em suas 

cadências e melodias: “[...] as apresentações em festas atingem audiência em rádios em todo o 

território nacional, organizando-se a partir de produtoras, distribuidoras e bandas com forte 

apelo comercial, popularizando o chamado forró eletrônico (MARQUES, 2014, p. 350).  

No entanto, o apelo que passou a ter junto ao público não tornou o forró eletrônico livre 

de críticas. Questionamentos quanto a mudança radical de seus ritmos tradicionais, 

disseminados na metade do século XX, são constantes. Tido como um expoente da música 

popular nordestina na contemporaneidade, esse gênero musical afasta-se de algumas das 

características mais marcantes do baião, grande representante da musicalidade da região antes 

da virada do século passado.  

Do ponto de vista musical, o forró eletrônico se distingue do baião por incorporar novos 

componentes em sua batida, transformando-se em um gênero de sonoridade mais “moderna” e 

se distanciando de uma identidade estritamente relacionada a fatores culturais regionais. Ao 

ritmo tradicional foram acrescidos novos arranjos e também novas linguagens, tanto em termos 

visuais (equipamentos de iluminação e projeção de imagens) quanto em termos verbais, com 

músicas marcadas por uma variedade linguística que externa a influência da cultura de outras 

regiões ao linguajar do Nordeste. Além disso, instrumentos como o teclado e a guitarra têm 

papel fundamental no forró eletrônico, e a sanfona passa a ser apenas um elemento a mais em 

sua musicalidade.  

Sob essa ótica, a arte apresenta o potencial de refletir os pensamentos e comportamentos 

do grupo ou sociedade em que é manifestada. Assim, a proeminente inserção das novas 
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tecnologias da comunicação no âmbito social e, consequentemente, as modificações que têm 

exercido no modo como as pessoas se relacionam, intervém nas formas de expressão artística 

dos indivíduos.  

Segundo Bauman (2005, p. 33), no “[...] admirável mundo novo das oportunidades 

fugazes e das seguranças frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis 

simplesmente não funcionam”. Partindo dessa premissa, as estruturas nos quais o contexto 

global se alicerça alteram as referências dos grupos de indivíduos que convivem nos diversos 

meios sociais, o que converte as identidades em algo fluido e adaptável ao movimento do 

mundo.  

A criação da world wide web, ou rede mundial de computadores, bem como a 

popularização de dispositivos eletrônicos como smartphones faz com que as fronteiras físicas 

não constituam mais um entrave a comunicação entre as pessoas. As distancias diminuem e a 

velocidade da interação acelera; “ligados” no celular os indivíduos trocam informações quase 

instantaneamente, remodelando as formas de se expressar e utilizar a linguagem. 

 

No processo de formação do sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente, a identidade torna-se uma 

celebração móvel: formada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam 

(HALL, 1999, p. 13).  

 

Como expõe Hall, as identidades estão em constante processo de formação e confronto, 

produzindo um espaço de tensão onde os sujeitos são frequentemente expostos a ação de fatores 

sociais e culturais. Estes agem para a construção de novos valores e, sobretudo, para a 

desconstrução de valores do passado.  

Portanto, a questão da identidade na contemporaneidade pode também ser observada no 

forró eletrônico, uma vez que rompe com algumas concepções vinculadas ao baião, ritmo 

popular regional de outrora, e redimensiona novos sentidos a partir de outras formas de 

expressão, sejam elas linguísticas ou não.  

 

4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

4.1 Etapas da investigação 

 

As palavras e os seus significantes estão arraigadas nos usos que os falantes as aplicam. 

Sob essa ótica, na primeira parte desse estudo investigamos como ocorre a manifestação das 

variantes linguísticas presentes no baião de Luiz Gonzaga.  
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Na sequência, empreendemos um exercício analítico de comparação entre uma canção 

de Luiz Gonzaga e uma música do forró eletrônico, representante do cenário musical atual. 

Pretendemos com isso evidenciar, em termos de variação linguística, quais os pontos em 

comum e quais as particularidades entre as músicas, perscrutando também a forma como o 

advento das novas tecnologias da comunicação atua para a realização do processo de mudança 

linguística.  

 

4.2 Caracterização do corpus  

 

Com o intuito analisar os traços culturais, linguísticos e identitários do baião e do forró 

eletrônico, a seleção das músicas aconteceu de modo sistemático, priorizando a observação 

reflexiva das especificidades das variantes linguísticas do povo nordestino.  

Para tanto, selecionamos duas músicas: “Respeita Januário”, composta e interpretada 

por Luiz Gonzaga e com a coautoria de Humberto Teixeira2; e Casal Raiz, interpretada pelo 

cantor Xand Avião3. 

Partimos de uma abordagem qualitativa, explorando os dados de variação linguística 

existentes nas músicas. As facetas linguísticas, discursivas e semânticas de suas composições 

foram analisadas, explicitando elementos como: regionalismos, pronúncia, variantes e gírias.  

 

4.3 Resultados e discussões  

 

O áudio, a letra, bem como as informações sobre o nome da gravadora e do álbum, ano 

de gravação e nomes dos compositores da música “Respeita Januário” foram retiradas do site 

oficial de Luiz Gonzaga, a saber: http://www.luizgonzaga.mus.br/. No que concerne à obra 

“Casal Raiz”, interpretada por Xand Avião, realizamos a transcrição de sua letra a partir do 

áudio encontrado em suas plataformas digitais oficiais4.  

A investigação seguirá a disposição a seguir: letra da música e análise da variação 

linguística. 

 

                                                             
2 Humberto Cavalcanti de Albuquerque Teixeira foi um compositor, advogado, deputado federal cearense. Entre 

1945 e 1950 faz parte de uma parceria musical de sucesso com Luiz Gonzaga, compondo os baiões “Asa Branca”, 

“Juazeiro”, “Respeita Januário”, e “Paraíba”, e os xotes “No Meu Pé de Serra”, “Assum Preto” e “Estrada de 

Canindé”, entre outros. 
3 José Alexandre da Silva Filho ou, como costuma ser conhecido na cena musical nacional, Xand Avião é um 

cantor potiguar reconhecido por liderar há quinze anos a “Aviões do Forró”, banda de sucesso no mercado 

fonográfico do Nordeste e do Brasil. 
4 “Casal Raiz” está disponível no endereço: https://youtu.be/_oeEkRW514A. 
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Canção A:  

 

Respeita Januário5  
 

Quando eu voltei lá no sertão  

Eu quis mangar de Januário  

Com meu fole prateado  

Só de baixo, cento e vinte, botão preto bem juntinho  

Como nêgo empareado  

Mas antes de fazer bonito de passage por Granito  

Foram logo me dizendo:  

"De Itaboca à Rancharia, de Salgueiro à Bodocó, Januário é o maior!"  

E foi aí que me falou mei' zangado o véi Jacó:  

"Luí" respeita Januário  

"Luí" respeita Januário  

"Luí", tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso  

E com ele ninguém vai, "Luí"  

Respeita os oito baixo do teu pai!  

Respeita os oito baixo do teu pai!  

Eita com seiscentos milhões, mas já se viu!  

Dispois que esse fi de Januário vortô do sul  

Tem sido um arvorosso da peste lá pra banda do Novo Exu  

Todo mundo vai ver o diabo do nego  

Eu também fui, mas não gostei  

O nego tá muito mudificado  

Nem parece aquele mulequim que saiu daqui em 1930  

Era malero, buchudo, cabeça-de-papagaio, zambeta, fei pa peste!  

Qual o quê!  

O nêgo agora tá gordo que parece um major!  

É uma casemiralascada!  

Um dinheiro danado!  

Enricou! Tá rico!  

Pelos cálculos que eu fiz,  

Ele deve possuir pra mais de 10 contos de réis!  

Safonona grande danada 120 baixos!  

É muito baixo!  

Eu nem sei pra que tanto baixo!  

Porque arreparando bem ele só toca em 2.  

Januário não!  

O fole de Januário tem 8 baixos, mas ele toca em todos 8  

Sabe de uma coisa? Luiz tá com muito cartaz!  

É um cartaz da peste!  

Mas ele precisa respeitar os 8 baixos do pai dele 

E é por isso que eu canto assim! 

 

Em “Respeita Januário”, Luiz Gonzaga faz menção à admiração que nutre pelo pai: ao 

voltar à sua terra natal na condição de um cantor de sucesso, percebe o reconhecimento que 

Januário tem na região onde mora ("De Itaboca à Rancharia, de Salgueiro à Bodocó, Januário 

é o maior!"). O baião explicita que o “fole prateado” de “Luí” não é capaz de competir com 

                                                             
5 Autores: Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira. Interprete: Luiz Gonzaga. Álbum: Eu e meu pai, de 1979. Gravadora: 

RCA. 
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Januário e sua sanfona de oito baixos6 (“‘Luí’, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso” 

/ “E com ele ninguém vai, ‘Luí’”/ “Respeita os oito baixo do teu pai!”).   

Nesse sentido, nota-se que esse baião explora um sentimento de orgulho que é muito 

característico das pessoas do Nordeste, ou seja, a tendência de não se curvar ao dinheiro e de 

respeitar quem é mais experiente e lutador. É, assim, uma ode ao sertanejo do interior do país 

que valoriza os seus pares e as suas raízes.  

Quanto à variação linguística, verificamos e expressamos a presença das seguintes 

variantes lexicais:  

 

Quadro 1: Variação lexical da canção A 

Variantes Significado semântico 

Mangar Zombar 

Fole Sanfona 

Tinhoso Obstinado, determinado 

Banda Lugar, local 

Mulequim Menino, garoto 

Malero Amarelo 

Buchudo Barrigudo 

zambeta Indivíduo de pernas tortas 

Danado Extraordinário, espantoso 

 

Observamos, então, oito exemplos de variação lexical em “Respeita Januário”. Se 

considerarmos a locução “casemiralascada” como a junção de duas lexias, isto é, “casemira” e 

“lascada”, podemos categorizar o termo “lascada” como uma variante lexical cujo significado 

faz referência a uma qualificação de intensificação do substantivo casemira. Ou seja, em “É 

uma casemiralascada” (linha 26) a composição alude à riqueza exacerbada de “Luí”, o que é 

aparente em sua maneira de vestir.  

É notável também a priorização concedida à oralidade na música de Gonzaga. Assim, a 

construção do léxico se apoia nas marcas de fala do homem nordestino. Por isso, usa uma 

linguagem coloquial, evocando e traduzido a essência do sertão e de seus habitantes. Em face 

disso, verificamos a existência de variação fonológica e de morfofonológica, possibilitando 

discernir a pronunciação da composição musical em estudo. Expomos as marcas de variação 

fonológica e morfofonológica da canção A na tabela a seguir: 

 

 

 

                                                             
6 Sanfonas de oito baixos fazem menos notas, geralmente são mais baratas que as sanfonas comuns.  
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Quadro 2: Variação fonológica e morfofonológica da canção A 

Variantes Transcrição 

fonética 

Tipo de variação 

nêgo (por “negro”) [ẽpaɾi’adƱ] Fonológica 

empareado (por 

“emparelhado”) 

[ẽpaɾi’adƱ] Fonológica 

passage (por “passagem”) [pa’saƷi] Fonológica 

mei (por “meio”) [’mej] Fonológica 

véi (por “velho”) [’vɛj] Fonológica 

Luí (por “Luiz”) [’Luj] Fonológica 

dispois (por “depois”) [dis’pojs] Fonológica 

fi (por “filho”) [’fi] Fonológica 

vortô (por “voltou”) [’vohtõ] Morfofonológica 

mudificado (por “modificado”) [mƱdifi’kadƱ] Fonológica 

mulequim (por “molequinho”) [mƱlɛ’kῖj] Morfofonológica 

fei (por “feio”) [’fej] Fonológica 

pa (por “para”) [’pa] Fonológica 

safonona (por “sanfona”) [safo’nona] Fonológica 

arreparando (por “reparando”) [ahɛ’paɾanƱ] Morfofonológica 

 

Através dos dados, constatamos que “Respeita Januário” é um baião que possui uma 

predominância da variação fonológica, apresentando alguns casos de variação 

morfofonológica. Além disso, observamos um caso de variação morfológica em “‘Luí’, tu pode 

ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso” (linha 12), uma vez que o pronome “tu” é uma variante 

da expressão pronominal de P2. 

 

Canção B:  

 

Casal Raiz7 
 

Faltou dinheiro aqui, cê tem aí, amor?  

Amar é dividir, não é vergonha, não  

Aqui é parceria, isso que é relação  

Ela toma cachaça comigo  

Não reclama da roupa no chão  

Se ela bebe, sou eu quem dirijo  

Espero ela no salão  

Agora pense aí num casalzão  

A gente não liga pro que o povo diz  

Quem ama também briga, também xinga e sempre volta  

Sabe esses casal nutella que bloqueia e para de seguir?  

Aqui não, aqui é casal raiz 

 

                                                             
7 Autores: Filipe Escandurras/ Robsom Ribeiro / Elvis Elan / Isabela Resende. Interprete: Xand Avião. Álbum: 

Errejota, lançado em 2019. Gravadora: Som livre. 
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Ao comparar os sentidos suscitados pelo discurso da canção B com os sentidos da 

canção A, divisamos pontos divergentes. O forró da atualidade aborda um relacionamento 

amoroso sem disparidade entre o casal, ou seja, retrata uma relação igualitária com ares de 

modernidade: homem e a mulher autônomos e com poder de decisão.  

Também apreendemos e identificamos a presença das tecnologias da comunicação e, 

mais precisamente, da influência da linguagem virtual na canção B. Desse modo, expressões 

como “bloqueia” e “para de seguir” estão relacionadas nesse contexto à esfera das redes sociais, 

elemento que cada vez mais intermedia as interações entre os indivíduos e interfere em seus 

modos de comunicação.  

Disponibilizamos os dados de variantes lexicais existentes na canção B: 

 

Quadro 3: Variação lexical da canção B 

Variantes Significado semântico 

Liga  Importa, considera 

Nutella Amador 

Raiz Tradicional, experiente 

 

As três variantes encontradas têm algo em comum: todas remetem a um linguajar 

comum ao público mais jovem, “antenado” e conectado à internet. Assim, no verso “Sabe esses 

casal Nutella que bloqueia e para de seguir?” (linha 11), é possível aferir uma tendência no 

emprego de uma língua informal, marcado por gírias típicas do domínio discursivo digital. O 

termo “nutella”, por exemplo, surge nos últimos anos como meme, gênero textual característico 

da internet. Logo, podemos afirmar que esse traço a afasta da linguagem do baião de Gonzaga. 

Este possui um repertorio lexical mais arcaizante.  

Quanto à variação fonológica e morfofonológica, notamos que a canção B não apresenta 

muitas marcas que demonstrem esse fenômeno. Destarte, é visível o contraste em relação à 

canção B, considerando que o maior número de variantes encontradas na análise do baião foi 

justamente de cunho fonológico. Com isso podemos concluir que a música de Luiz Gonzaga 

exterioriza um falar mais específico, visando remeter à variedade da língua do sertão nordestino 

através de recursos linguísticos e estilísticos.  

No que concerne à variação morfológica, a canção B possui exemplos de alternância de 

forma pronominal nas linhas 1, 3 e 9. No início da música (“Faltou dinheiro aqui, cê tem aí, 

amor?”), a utilização do pronome “cê” associado à expressão de P2. Por sua vez, na linha 3 

(“Aqui é parceria, isso que é relação”) a composição apresenta o termo “Aqui” em detrimento 

da variante “a gente”, configurando um caso de expressão pronominal de P4. Por fim, ainda 
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verificamos em “A gente não liga pro que o povo diz” (linha 9) mais um exemplo de variação 

por expressão pronominal de P4, uma vez que “a gente” é uma variante que concorre com o 

pronome “nós”.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Tendo como fio condutor a análise das variantes linguísticas existentes na musicalidade 

de Luiz Gonzaga, identificamos que o uso de variantes e pronúncias inerentes aos falares 

nordestinos constitui um dos pilares de seu baião. De acordo com essa asserção, ratifica-se a 

percepção de uma identidade musical que valoriza a cultura regional, fundamentada na 

poeticidade de sua linguagem e nas singularidades das raízes, lutas e tradições do sertanejo 

nordestino.  

Assim, pelos exemplos analisados e mostrados, nossa pesquisa observou na obra de 

Gonzaga a proeminência da variação fonológica e lexical, seguidas da variação morfológica e 

morfofonológica.  

Ao contrapor o baião, expoente musical do século passado, à representante selecionada 

do forró eletrônico da virada deste século, observamos que a variação linguística é um processo 

manifesto e que a linguagem se altera com o tempo. Sob essa ótica, identificamos o predomínio 

de variação lexical e morfológico, bem como a apresentação de um registro informal, típico de 

um público jovem e menos relacionado ao falar específico do Nordeste.  

Em face da dinamicidade do mundo moderno, transformações sociais ocorrem com 

frequência e a rapidez da comunicação mediada por dispositivos digitais dita as novas normas 

e regras das interações entre as pessoas. Outrossim, além de externar a influência do fator 

tecnologia na oralidade, o forró eletrônico perscrutado assume uma identidade menos 

representativa dos valores do Nordeste, com menos referências explícitas às variedades 

linguísticas dessa região.  
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RESUMO 

 
Atualmente nas escolas públicas do Brasil, é notável um déficit de aprendizado e/ou de compreensão da 

variante culta da Língua Portuguesa. Como um dos principais motivos do insucesso do ensino da 

gramática normativa, pode ser apontada a metodologia utilizada, pelo professor, nas aulas dessa matéria 

escolar. Considerando isso, o presente trabalho tem como objetivo maior apresentar uma proposta de 

atividade para as aulas de gramática, a partir da utilização do gênero meme como suporte para o seu 

desenvolvimento. Para tanto, foi desenvolvida uma oficina, em sala de aula do Ensino Fundamental de 

uma escola pública estadual do município de Antônio Martins/RN, com esse gênero discursivo para ser 

trabalhado o assunto sobre sinais de pontuação na escrita. Além dessa parte prática, este artigo 

fundamenta-se teoricamente em pressupostos de autores como Antunes (2007; 2009), Travaglia (2008), 

Bakhtin (2011), entre outros. Assim, os resultados apontam para uma facilidade na compreensão do 

conteúdo gramatical trabalhado, de modo que, além do conhecimento teórico-prático adquirido, os 

alunos acabaram se divertindo na aula de Língua Portuguesa. 

 
Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Aulas de gramática. Proposta de atividade. Gênero meme. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Se o nosso assunto é os aspectos da gramática normativa tendo em vista uma proposta 

de ensino a partir da utilização do gênero meme, iniciemos, portanto, em entender o que é 

gramática, mais especificamente a normativa, ou como é mais comum falarmos, a gramática 

tradicional.  

A princípio, a gramática é tida como um manual de regras de bom uso da língua que é 

imposta e que deve ser seguida. Como diz Franchi (1991, p. 48) “gramática é o conjunto 

sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecidas pelos especialistas, com base no 

uso da língua consagrado pelos bons escritores”, que significa dizer que se você a conhece, 

você a domina e, consequentemente, é um “bom usuário da língua”. 

Contudo, vemos que atualmente nas escolas públicas de todo o Brasil é notável um 

déficit de aprendizado da língua portuguesa, na maioria das vezes decorrente da falta de atenção 
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ou de interesse dos alunos em observar o conteúdo explanado pelo professor. Segundo dados 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ideb), vemos que o inep/MEC, após um exame 

de proficiência, aponta um índice de 70.88 % de insuficiência na língua portuguesa no que diz 

respeito aos alunos do 3º ano do ensino médio.  

É perceptível como a gramática tradicional é considerada pelos alunos, muitas vezes, 

como algo monótono, difícil e até “desnecessário”, e acaba que os mesmos não conseguem dá 

a devida atenção a esse ensino e automaticamente, é gerado um baixo desempenho em 

atividades e avaliações internas e externas, uma vez que nelas é cobrado o que se pode chamar 

de “conhecimento básico das regras gramaticais brasileiras”.  

No entanto, o ensino de língua materna deve ser pautado em um ensino de gramática 

contextualizada – tendo em vista que aprender e dominar uma língua não dizem respeito 

somente a incorporar um conjunto de vocábulos ou a decorar um conjunto de regras –, visando 

sempre o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, uma vez que a linguagem é 

uma forma de interação, assim como ter um ensino de língua produtivo e não um ensino “chato” 

e “sem necessidade” uma vez que os alunos já sabem Português.  

E sob essa ótica, esse trabalho tem como intuito trabalhar a gramática normativa de 

maneira contextualizada, tendo em vista sua funcionalidade a partir de uma perspectiva lúdica. 

Ou seja, diante das imensas críticas dos alunos em relação ao fato de a gramática ser um 

conteúdo chato e que, por obrigatoriedade, deve ser estudado, propomos aqui uma forma 

diferenciada e criativa para que o ensino de gramática seja mais atrativo. E fazemos por meio 

da utilização do gênero meme, uma vez que os memes estão presentes em nosso dia a dia e 

podem ser utilizados em sala de aula como um recurso interativo. 

Este artigo está dividido em seis seções específicas: introdução, metodologia, 

referencial teórico e suas subdivisões, resultados e conclusão. Como objetivos, temos os 

seguintes: o nosso objetivo geral é apresentar uma proposta de atividade para as aulas de 

gramática, a partir da utilização do gênero meme como suporte para o seu desenvolvimento; os 

nossos objetivos específicos são a) apresentar aos alunos e professores uma dinâmica 

diferenciada no que diz respeito à gramática normativa, b) estimular os estudantes através de 

recursos linguísticos a identificar os vários usos da gramática internalizados em textos, 

principalmente em memes, e c) mostrar que é possível aprender português de forma 

descontraída e interativa com os demais colegas. 
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2 METODOLOGIA 

 

Foi aplicada uma oficina na turma do oitavo ano de uma escola pública estadual da 

cidade de Antônio Martins/RN com a carga horária de 4h/a, com o intuito de mostrar aos alunos 

as formas de uso da língua portuguesa, apresentando-lhes a gramática normativa e a gramática 

descritiva. A oficina foi pautada na ideia de que a gramática pode ser interessante desde que 

seja aplicada de forma lúdica. 

Foi feito uma explanação sobre algumas regras da gramática normativa, além da sua 

funcionalidade através de memes produzidos pelas autoras do projeto, mostrando aos alunos 

que existem várias outras formas de estudar gramática, inclusive nos novos gêneros discursivos 

criados pela “era digital”, como é o caso dos memes.  

Após a aplicação da teoria, a turma foi dividida em grupos, onde cada grupo pode 

produzir seu próprio meme, através de fotos espontâneas, ou não, dos próprios componentes, a 

fim de estimular a interação e a aprendizagem, aplicando nessas fotos alguns assuntos da 

gramática na produção do gênero meme. Por fim, foi feito a apresentação de cada trabalho pelos 

alunos onde foi possível perceber a absorção do conteúdo expostos pelas ministrantes da 

oficina. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Comunicação e gêneros discursivos 

 

Quando falamos em linguagem, estamos falando ao mesmo tempo em comunicação, 

esta que apresenta diversas formas de manifestação. As “esferas da comunicação humana” 

(BAKHTIN, 2011), dão lugar a diferentes maneiras de comportamento verbal que definem o 

que chamamos de gêneros do discurso na perspectiva Bakhtiniana.  De acordo com as evoluções 

da língua, vão surgindo novos gêneros discursivos, pois eles se adequam as necessidades 

comunicativas de cada esfera, o que não significa que os gêneros já existentes há mais tempo 

sejam extinguidos da sociedade, o que pode acontecer é uma modernização ou diminuição de 

seu uso. A exemplo disso temos o gênero carta, que foi muito utilizado durante séculos como 

meio eficiente de comunicação entre pessoas distantes, quando não fosse possível a 

comunicação oral. A carta é um gênero discursivo, pois possui características próprias de 

linguagem que a distingue como tal, e mesmo após ter sido atualizada para o meio digital em 
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forma de e-mail visando a instantaneidade e a rapidez, esta não perdeu sua estrutura, seguiu 

apenas um processo de atualização diante de novas esferas comunicativas. 

Os gêneros discursivos se definem no que Bakhtin (2011) denomina de “enunciados 

relativamente estáveis”, que embora sejam aptos de mudança e atualização, seguem estruturas 

específicas de cada esfera social na qual possui. Outro aspecto importante tratado por Bakhtin 

é a heterogeneidade dos discursos, que se define pelas variadas formas de expressão de uma 

ideia dentro de um padrão discursivo, expandindo cada vez mais a dimensão de esfera 

discursiva. 

Existe também a esfera da estilística na língua, onde Bakhtin (2011) já defende que ao 

se falar em estilo do enunciado, se fala ao mesmo tempo em gênero do discurso. O enunciado 

reflete a individualidade de cada falante, e esse fato constitui o aspecto individual dos gêneros, 

uma vez que a tal aspecto é característica do estilo do enunciado. Porém, não são todos os 

gêneros que dão espaço para a individualidade. Os gêneros literários possuem a individualidade 

como parte constitutiva de sua manifestação, uma vez que é a marca da expressão literária tal 

liberdade de escrita, mas já os gêneros discursivos que exigem formalidade são pouco aptos a 

aceitação da individualidade da língua, e os demais gêneros discursivos, com exceção dos 

artístico-literários, não a possuem como fator de importância, sendo ela secundarizada. 

 
Em diferentes gêneros podem revelar-se diferentes camadas e aspectos de uma 

personalidade individual, o estilo individual pode concentrar-se em diversas 

relações de reciprocidade com a língua nacional. A própria questão da língua 

nacional na linguagem individual é, em seus fundamentos, o problema do 

enunciado (porque só nele, no enunciado, a língua nacional se materializa na 

forma individual). A própria definição de estilo em geral e de estilo individual 

em particular exige um estudo mais profundo tanto da natureza do enunciado 

quanto da diversidade de gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011, p. 283). 

 

Ou seja, a problemática da aceitação da individualidade em cada gênero discursivo 

depende em especial de sua natureza linguística, que caracteriza o fato de alguns tipos de 

gêneros comportarem o estilo individual, e outros não, uma vez que por mais que o enunciado 

possua trais traços, não são todos os gêneros que a acomodam. Dessa forma, vemos que o estilo 

é parte essencial de um enunciado, mas o estudo deste diz respeito, sobretudo, ao estudo dos 

gêneros, fato que se mostra até nos fatores históricos, defendido por Bakhtin: “As mudanças 

históricas dos estilos da língua são indissociáveis das mudanças que se efetuam nos gêneros do 

discurso.” (BAKHTIN, 2011, p. 285), dissertando a respeito do erro que se faz ao se tentar 

separar estilo e gênero.  
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Dessa forma, tem-se o enunciado, juntamente com todas suas características, como base 

para a comunicação humana, se mostrando nos mais diferentes contextos de interação, estando 

de acordo, ou não, com a gramática normativa, que se faz fortemente presente no ensino de 

lígua materna. Então se fixa o questionamento: Por que centrar o ensino de gramática a 

metodologias que muitas vezes não instigam o aprendizado? É o que se faz importante também 

debater. 

 

3. 2 O ensino de gramática 

 

É nítido que o ensino de gramática nas aulas de Português em escolas de ensino 

fundamental e médio tem apresentado alguns problemas e por isso tem sofrido profundas 

críticas, ao mesmo tempo em que estudiosos da língua tentam por meio de novas perspectivas, 

modificar e sacudir a poeira do ensino mecanizado e descontextualizado, principalmente, da 

gramática normativa.  

Vale então nos questionarmos: “Para que se dá aula de Português para falantes nativos 

de Português?”.  Essa pergunta nos leva a duas questões inevitáveis: o que se ensina e como se 

ensina. Travagila (2008) a partir do levantamento de dados de Neves (1990) sobre essas duas 

questões, nos aponta os seguintes pressupostos: 

 
O ensino de gramática em nossas escolas tem sido primordialmente 

prescritivo, apegando-se a regras de gramática normativa. [...] Tais regras e 

exemplos são repetidos anos a fio como formas “corretas” e “boas” a serem 

imitadas na expressão do pensamento. Observa-se também uma construção 

muitos grande no uso de metalinguagem no ensino de gramática. [...] Ano 

após ano, se insiste na repetição dos mesmos tópicos gramaticais: 

classificação das palavras e sua flexão, análise sintática do período simples e 

composto [...] e regras de regência e concordância, bem como regras de 

acentuação e pontuação (TRAVAGLIA, 2008, p. 101). 

 

Dessa forma, vemos que o ensino está voltado apenas para a gramática normativa, a fim 

de avaliar as formas “corretas” e “boas” de como usar a língua de um ponto de vista inteiramente 

prescritivo, sem levar em consideração as dificuldades que os alunos têm no emprego que fazem 

da linguagem em diferentes ocasiões no processo de interação verbal. Além, claro, de se 

cumprir um programa previamente estabelecido.  

Antunes (2007) já ressalta que é necessário um ensino de gramática voltado para o 

panorama textual e todas as funções que os elementos gramaticais exercem dentro de um texto, 

num determinado contexto, sob aspectos diferentes, uma vez que o ensino descontextualizado 
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da gramática gera equívocos no entendimento dos conceitos de uso de tais regras, formando 

alunos que não sabem adequar a língua as diversas situações comunicativas.  

Propondo então um “programa de gramática” que aborda diversas formas de ensinar os 

conceitos gramaticas, Antunes (2007, p. 138) evidencia que o ensino de línguas deve ser 

centrado no ensino de textos “no seu gênero, na sua função, nas suas estratégias de 

comunicação, na sua distribuição de informações, no seu grau de informatividade, nas suas 

remissões intertextuais, nos seus recursos de coesão, nos seu estabelecimento de sua coerência 

[...]” onde o texto é o centro, e a gramática se insere no ensino como um auxílio, uma vez que 

se faz presente no ato da escrita, mas que sozinha não constitui o universo linguístico no qual 

circula a comunicação humana, é apenas parte da dimensão linguística, que necessita do texto 

para dar sentido a seus estudos. 

Os textos são então, os lugares onde a interação se efetiva de diversas formas, e essa 

interação possui também alguns padrões que como Antunes (2009) enfatiza, são padrões que 

possibilitam a produção de sentido da atividade verbal de forma funcional. Ela destaca ainda 

que “falando, ouvindo, lendo, escrevendo é que vamos incorporando e sedimentando os 

padrões da língua. Não há outro jeito!” (ANTUNES, 2009, p. 174) mostrando que aprendemos 

nossa língua de diversas formas, e que esse processo envolve nossa prática constante com os 

atos verbais que nos rodeia, dessa forma, aprendemos tanto o funcionamento diverso e amplo 

da língua, quanto os padrões gramaticais que nos são necessários em alguns contextos 

comunicativos. Basta então, adequarmos nossas formas de aprender os padrões (a gramática) 

de forma contextualizada com as mais diversas situações comunicativas que possamos 

necessitar de seu uso. Nessa perspectiva, vos apresentamos o gênero meme, logo explicitado a 

seguir.  

 

3. 3 Memes: sua definição e seu uso 

 

O termo “meme” surgiu em 1976, por Richard Dawkins em seu bestseller “O gene 

egoísta” e deriva da palavra grega “mimeme”, relacionado a imitação. Ao contrário do que 

muitos podem pensar, não é uma criação do meio virtual, e não se define apenas em publicações 

com intuito de divertir, tendo sido estudado em uma perspectiva de comparação, onde Dawkins 

relacionou o meme ao gene que se perpetua entre as pessoas representando a evolução cultural 

das espécies, e dessa forma, vem sendo até os dias atuais com maior presença no meio virtual. 

Sobre a definição das características e padrões de propagação dos memes, podemos citar 

muitas entre alguns autores. Iniciemos por Heylighen (apud RECUERO, 2007) que defende o 
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meme a partir de um padrão cognitivo, ou seja, o a propagação por simples propagação, 

contrapondo-se, portando, a definição de Blackmore (2002) que trata a propagação pela 

imitação. Bjarneskans, Gronnevick e Sandberg (apud RECUERO, 2007) veem o meme como 

um replicador, ou seja, se propaga por meio da pessoas através da imitação, uma vez que é 

necessário que o meme influencie o comportamento dos indivíduos para que haja tal replicação.  

Recuero (2007) aponta a partir da perspectiva de Dawkins, três características essenciais 

dos memes enquanto replicadores: a longevidade, a fecundidade e a fidelidade das cópias. 

Iniciemos por longevidade, na qual é considerara como a capacidade que o meme tem de 

permanecer no tempo, ou seja, está diretamente ligada a duração (seja ela curta ou gradativa) 

que um meme consegue ficar nos suportes em que são veiculados. Já a fecundidade é a 

capacidade de gerar cópias, nesse caso a internet será um ambiente fecundo para os memes. E 

por último, a fidelidade, relacionada a capacidade de gerar cópias com um grau elevado de 

semelhança em relação ao meme original. 

Contudo, é utilizada uma ferramenta fundamental para que haja essa propagação dos 

memes, nesse caso, a Internet com suas diversas plataformas. E nesse contexto, o meme torna-

se quase sempre uma mensagem irônica, seja com um teor mais crítico, ou apenas pra entreter 

as pessoas. Vale ressaltar que, apesar dos memes serem mais antigos do que a própria cultural 

digital, é na internet que eles encontram um “terreno fértil” para sua expansão.  

 

A digitalização da informação proporcionaria uma maior fidelidade de cópia 

original do meme, além de uma maior facilidade de propagação. Além disso, 

a Internet agregaria um maior potencial de longevidade (no conceito de 

Dawkins, 2001), pois os memes poderiam ser arquivados sem desaparecerem 

do caldo cultural (RECUERO, 2007, p. 24).  

 

Nesse sentido, a Internet é um ambiente fecundo para a propagação dos memes, uma 

vez que o processo de digitalização é rápido e acessível. No entanto, é necessário que haja 

pessoas para fazerem a escolha desses memes, já que os “[...] memes propagam-se através de 

redes sociais na Internet, impactando-as, a partir das interações entre os indivíduos” 

(RECUERO, 2007. p. 24). Dessa forma, encontra-se nos memes um vasto território para se 

trabalhar variados assuntos. 

Encaixa-se, então, a eficácia dos memes na busca por novas formas de ensino de línguas, 

que é uma tarefa constante de todo professor de língua portuguesa, principalmente devido ao 

baixo nível de interesse de alguns alunos pela disciplina de língua materna. Maciel e Takaki 

(2015) defendem a utilização do meme como ferramenta para trabalhar a criticidade dos alunos, 
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de forma que eles consigam desvendar verdades nos mais diversos tipos de textos e sob variados 

contextos, na ótica dos novos letramentos.  

Segundo Maciel e Takaki (2015) a crítica é essencial para que se capte o real sentido de 

uma mensagem. Os autores citam que a compreensão dos enunciados, muitas vezes se dá por 

meio do habitus hemenêutico, de forma totalizante e absoluta onde as ideias do autor não são 

modificadas, pois a linguagem é responsável por captar a realidade, realidade esta de quem 

expressa as ideias, o que torna tal habitus impassível das criações de outras verdades a respeito 

do que está sendo lido. Nesse sentido, a crítica rompe com essa forma de leitura, e expande os 

conhecimentos dos alunos, abrindo caminhos para novos olhares a respeito de assuntos 

diversos.  

Os autores defendem, então, que os memes são suporte para se trabalhar a criticidade 

na escola, pois ao contrario do método atual de ensino, no qual eles relacionam a metáfora de 

uma árvore que cria suas raízes nas regras ensinadas hierarquicamente pelo professor através 

de “um modelo cartesiano, estático e preciso, ou seja, com princípios de natureza única, de 

fronteiras e regras de domínio” (MACIEL; TAKAKI, 2015, p. 65); os memes representam o 

que eles metaforizam de um rizoma, que não é arbóreo, mas expansivo, e “não começa nem 

conclui, mas possui o foco na inter-relação com o conhecimento” (MACIEL; TAKAKI, 2015, 

p. 64), onde se é possível compreender como se realiza o processo de construção, uma vez que 

sua linearidade não se dá de forma rígida, portanto, é um ensino eficaz.  

Outra característica na qual os memes impulsionam é a criatividade de cada aluno, que 

através destes, possam representar seus conhecimentos de diversas formas e praticar o que a 

capacidade que os memes permitem de se adequar aos mais variados assuntos, inclusive os de 

interesse escolar.  

 

Aprofundando essa noção, os alunos podem recriar, por exemplo, narrativas 

canônicas a partir de um contexto histórico e representá-las de modo crítico, 

ressignificando-as, localmente, para uma situação contemporânea abrangendo 

conceitos como globalização, cidadania global, direitos humanos (MACIEL 

& TAKAKI, 2015, p. 66). 

 

É possível, então, colocar os memes sob o domínio do professor na tarefa de selecionar 

seus recursos didáticos de forma a melhor beneficiar o aprendizado dos alunos, que podem 

trazer para a escola, aquilo que vivenciam no ambiente virtual, modificando o contexto de 

utilização do gênero proposto: os memes.  
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4 RESULTADOS 

 

A oficina foi realizada na escola estadual Governador Walfredo Gurgel, na cidade de 

Antônio Martins/RN, com os alunos do oitavo ano do ensino fundamental. A turma contava 

com o total de 17 alunos, que desde o início da oficina, nos receberam um pouco tímidos e 

curiosos a respeito do motivo de nossa presença. Iniciamos por nos apresentar e aplicar uma 

dinâmica de apresentação de cada aluno, a fim de melhorar nossa interação com eles, e foi a 

partir daí que eles se desprenderam da timidez e passaram a querer dialogar conosco a respeito 

do tema que levamos.  

Utilizamos slides, para tornar as explicações mais expositivas e de fácil compreensão 

aos alunos. Ao explicarmos o tema, notamos que maioria dos alunos não sabiam nada a respeito 

da linguística, mas que alguns conseguiram associar o nome à “língua”, e que, ao contrário do 

que imaginávamos, poucos souberam nos explicar o conceito de gramática na visão deles. 

Mostramos a eles a explicação mais básica a respeito da linguística: a de que é uma ciência que 

estuda a língua, e que considera todas as formas de manifestação da mesma, levando em conta 

diversos fatores. Explicamos também dois tipos de gramática: a normativa (que eles estudam), 

e a descritiva, explanando a importância de cada uma delas. E como utilizaríamos os memes, 

interrogamos sobre o conhecimento de cada um a respeito desta palavra, e as respostas foram 

muitas, todas relacionadas à internet, a descontração, a assuntos atuais, de forma que 

percebemos um maior interesse dos alunos quando o assunto foi esse. 

Após a parte teórica, levamos a eles alguns exemplos de memes feitos por nós mesmas, 

onde selecionamos algumas fotos espontâneas nossas e aplicamos conceitos gramaticais de 

forma humorística, utilizando de recursos próprios do gênero meme com intuito de ter a atenção 

dos alunos e a compreensão deles  

 

Imagem 1                                                                    Imagem 2 

.  
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Em todos os casos, é possível notar a presença humorística e irônica na relação das 

expressões nas fotos com o assunto gramatical que está contido nelas. Podemos citar, por 

exemplo, a primeira imagem que faz relação com o conteúdo que foi abordado na oficina sobre 

a gramática descritiva, na qual essa estuda as variações da língua e o uso dela. Já a segunda 

imagem aborda o uso das pontuações, onde a presença da vírgula, ou falta dela, muda todo o 

sentido do enunciado. No meme está escrito: “não pare de bater” que significa a ação de não 

parar de bater, mas o sentido do enunciado seria para parar de bater, no caso, utilizando a 

vírgula: “não, pare de bater”.  

Notamos que ao passarmos para os memes feitos por nós, os alunos demonstraram muito 

mais interesse sobre os assuntos, de forma que surgiram até dúvidas a respeito do que foi 

exposto em sala de aula. Ao término da explicação dos nossos memes, foi feito uma pausa para 

o intervalo, e ao retornarem, na intenção de sabermos se o conteúdo havia sido entendido por 

eles, mostramos novamente os nossos memes para que, dessa vez, eles pudessem falar a respeito 

dos assuntos, e surgiram respostas bem explicadas dentro do contexto de cada imagem, que 

correspondiam a explicação dada anteriormente por nós. Notamos que eles relacionaram 

corretamente a expressão utilizada em cada imagem com o assunto gramatical, e ainda puderam 

nos explicar o conceito de cada termo, sem muita dificuldade, e com entusiasmo.  

Após mostrarmos nossos memes, partimos para a aplicação da teoria, onde dividimos a 

turma em grupos, e propomos a cada um deles que produzissem seus próprios memes, 

interagindo com seus colegas e tirando fotos entre si, de forma que pudessem relacioná-las com 

algum assunto gramatical, utilizando as características do gênero meme. Os grupos foram 

divididos aleatoriamente conforme a quantidade de celulares existentes em sala de aula. A 

divisão ficou em quatro grupos, com três constituídos por quatro alunos, e somente um com 

cinco alunos. Eles aderiram nossa sugestão de produção de memes logo de início, mostrando 

entusiasmo e domínio em relação ao gênero abordado por nós em sala de aula. E justamente 

por eles terem esse contato com memes diariamente, não foi difícil a associação do gênero com 

a gramática normativa. 

Após a divisão dos grupos, os alunos enfim foram para a prática. Com os celulares em 

mãos, os componentes de cada grupo utilizaram ferramentas como a caixa de texto do 

“WhatsApp”, o story do “Instagram” e alguns recursos promovidos por outros aplicativos que 

eles possuíam. A partir daí, os próprios alunos elegeram entre si quem seria a “personagem” 

dos memes de modo espontâneo e divertido. Com isso, as fotos foram tiradas e a explanação 

dos conceitos teóricos foram colocados em prática.  
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Percebemos que algumas equipes, a princípio, “imitaram” os memes expostos por nós 

no início da oficina, mas que em seguida eles conseguiram desenvolver nossa proposta de forma 

criativa e lúdica. Ao todo, os alunos desenvolveram quatorze memes, em média três memes por 

cada equipe. Foi perceptível também, o empenho que eles tiveram para desenvolver memes que 

abrangessem os conteúdos gramaticais, mas que acima de tudo, transmitissem o teor 

humorístico característico do gênero.  

Com isso, expressões como “eu tentando pegar no substantivo abstrato” ou “dona ativa 

e dono passivo” mostraram que eles realmente compreenderam não só o conceito que a 

gramática normativa traz a respeito dos substantivos ou das vozes verbais, mas também do uso 

dessas classes gramaticais, para que servem e como se dá o emprego das mesmas. Mas 

infelizmente também foi muito presente expressões como “eis que você não entende o que é 

substantivo” ou “miga, cê tá entendendo isso de gramática?” que de certo modo, mostra a 

dificuldade enfrentada pelos alunos em compreenderem a gramática normativa.  

Outro fato importante que detectamos, é que no início houve um aluno em especial que 

não interagiu quando questionamos sobre o que eles entendiam sobre gramática ou sobre 

linguística e que também não quis participar da dinâmica proposta. Mas, ao longo da oficina 

esse cenário foi sendo modificado.  Quando enfim chegou a hora de colocarmos em prática, 

estimulamos ao máximo a participação desse aluno na produção dos memes. Retomamos o que 

já tínhamos explicado, agora individualmente, e nos disponibilizamos a sermos a equipe dele e 

“as personagens” do meme desse aluno. Com isso, ele aceitou realizar a atividade, de modo que 

houve uma interação não só com conosco, mas também com o restante da turma. 

 É importante ressaltar que ensinar de forma pragmática e analisar o comportamento dos 

alunos de forma positiva, é de suma importância para o aprendizado dos mesmos. Nesse 

sentido, percebemos que a oficina contribuiu não só para fazer com que alunos introspectivos 

interagissem, mas também para chamar a atenção de alunos mais dispersos, no que diz respeito 

aos conteúdos ministrados em sala de aula.  

Ao final, foi proposto uma explanação dos memes produzidos, e mais uma vez não 

houve hesitação dos alunos para realizarem a atividade. De fato, esse foi o momento de ápice 

da nossa oficina que ocorreu de forma descontraída, e foi nesse momento também, onde 

constatamos a absorção dos conteúdos, o conhecimento de mundo que cada aluno carrega em 

si e a capacidade criativa que os mesmos possuem e que pode ser estimulada ao máximo. Os 

alunos se mantiveram atentos e interativos em todos os momentos, demonstrando afeição pelo 

o que estava sendo transmitido, ou seja, obtivemos resultados positivos e produtivos ao executar 

a oficina. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No planejamento da oficina, encontramos dificuldades em como poderíamos levar o 

ensino da gramática diferente do tradicional. Não queríamos ser somente conteudistas, levar 

uma proposta de ensino igual ao que já é trabalhado. Então, pensamos em elaborar uma proposta 

que não sairia do contexto dos alunos, utilizando os memes, um gênero textual que está muito 

em alta nas plataformas digitais e que é muito conhecido por eles. Os memes, devido ao seu 

teor humorístico e irônico ficou ainda mais atrativo e foi facilmente aceito pelos alunos, 

principalmente quando eles perceberam que foram criados por nós, e com isso ficaram 

motivados a elaborarem os seus próprios memes.  

Aprendemos que mesmo que o conteúdo seja difícil de trabalhar, nós enquanto alunos 

e futuros professores teremos que aprender a lidar com os desafios que podem surgir no 

caminho.  Além disso, precisamos ter consciência que assim como nós, enquanto alunos, temos 

dificuldades na assimilação dos conteúdos, nossos futuros alunos também podem partilhar das 

mesmas dificuldades.  

Contudo, essa oficina foi de tamanha importância para nós alunos e futuros professores, 

pois nos fez refletir, se colocar no lugar e planejar uma aula que levasse os alunos a assimilar 

os objetivos propostos por nós e a praticar de forma descontraída contribuindo não só para o 

ensino-aprendizagem, mas também para a importância da interação professor/aluno e de se 

trabalhar em equipe, levando em consideração as limitações de cada um dos componentes dos 

grupos. Dessa forma, realizamos a oficina com êxito de modo que trouxe resultados positivos 

tanto para os alunos, quanto para nós que fomos ministrar a oficina. 
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RESUMO 

 
O presente artigo se propõe a analisar como a gramática, sobretudo a classe gramatical advérbio, está 

sendo tratada no LD. Assim, faremos um estudo sobre como se apresentam as metodologias em sala de 

aula para trabalhar o conteúdo advérbio, ou seja, investigar se o conteúdo é tratado de forma 

contextualizada ou se serve somente para cumprir currículo escolar. Para isso, selecionamos uma 

proposta contemplada na seção Estudos de língua e linguagem do manual “Singular e plural: leitura, 

produção e estudos de linguagem” das autoras Figueiredo, Balthasar e Goulart (2015). Teoricamente, 

nos respaldamos nos estudos de Antunes (2003), Travaglia (2009), Possenti (1996), PCN’s (1997), 

Perini (2005), Azeredo (2010), Faraco (2008), entre outros, em que procuramos discutir sobre o ensino 

de gramática numa abordagem normativa e interacionista. Nossos resultados apontam para uma proposta 

que não versa por um ensino de gramática interacionista, já que o exercício traz questões que não 

atentam para as produções do aluno, ou seja, não há referência ao contexto social do aluno. Desse modo, 

esse estudo torna-se relevante a medida que gera questionamentos sobre quais metodologias utilizar para 

trabalhar a gramática visando uma aprendizagem significativa.    

 

Palavras-chave: Ensino. Gramática. Advérbio. Livro Didático. Contextualizada.   

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os estudos acerca de como vem sendo trabalhada a gramática em sala de aula vem se 

perpetuando há várias décadas e é corrente um questionamento, deve-se ou não ensinar 

gramática? Professores e estudiosos tem discutido qual a melhor metodologia para trabalhar as 

regras gramaticais em sala de aula e isso tem acarretado em alguns equívocos no que se refere 

ao ensino desse objeto do conhecimento. Para refletir sobre essa questão nos propusemos a 

analisar algumas atividades tratadas no livro didático em relação a forma como vem sendo 

trabalhada a gramática, sobretudo as classes gramaticais e para isso selecionamos os advérbios 

e buscaremos descrever como esse conteúdo está sendo tratado no livro didático “Singular e 

plural: leitura, produção e estudos de linguagem” das autoras Figueiredo, Balthasar e Goulart 

(2015).  
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O livro didático é um importante auxílio nas práticas docentes, todavia, nem todos 

correspondem as expectativas dos professores. E isso acontece porque muitas das teorias 

defendidas por estudiosos não se apresentam em alguns manuais didáticos no que resulta em 

deficiência na aprendizagem. Assim, é necessário observarmos como esses manuais tratam o 

uso da língua através da gramática.   

Esse estudo justifica-se por reconhecermos que se faz necessário dispor em sala de aula 

de metodologias e estratégias que contemplem a gramática como segundo Antunes (2003, p. 

31) aponta, uma competência comunicativa dos falantes que há em distinguir a função de um 

adjunto adnominal ou complemento nominal em um determinado contexto, ou seja, uma 

gramática que priorize o uso da língua em textos reais. Nesse sentido, é importante refletir sobre 

os manuais didáticos adotados nas aulas de Língua, de modo a analisar se as propostas estão de 

acordo com essa abordagem.  

Para realizar esse estudo, nos respaldaremos em teóricos como Antunes (2003) que traz 

algumas reflexões sobre o ensino de Português, bem como de Travaglia (2009) que apresenta 

uma proposta para o ensino de gramática numa abordagem interacionista, outros como Possenti 

(1996), Perini (2005), Azeredo (2010), Faraco (2008) e nas implicações pedagógicas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Para análise dos dados, coletamos uma 

proposta de atividade no LD1 e embasados por tais teóricos investigamos se a proposta vai de 

encontro as abordagens defendidas pelos mesmos. O estudo se enquadra na pesquisa 

bibliográfica por se tratar de uma análise de objeto de conhecimento do manual didático em 

questão. 

 

2 CONCEITUANDO A GRAMÁTICA  

 

De acordo com Faraco (2008, p. 132) o estudo da gramática é antigo surgindo por volta 

do ano 2000 a. C. Segundo ele a gramática como conhecemos hoje é oriunda da cultura greco-

romana. Para tratar de um estudo da gramática torna-se relevante apresentar um conceito sobre 

a mesma. Possenti (1996, p. 63) diz que “nem todos que se dedicam ao estudo desse aspecto a 

definem da mesma maneira”. Para efeito de argumentação, a palavra gramática significa 

‘conjunto de regras’. Não é uma definição muito precisa, mas não é equivocada. Tal expressão 

pode ser entendida como conjunto de regras que devem ser seguidas; conjunto de regras que 

são seguidas; e, conjunto de regras que o falante da língua domina. Dizem respeito ao 

                                                             
1 Sigla utilizada para caracterizar Livro Didático. 
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comportamento oral ou escrito dos membros de uma comunidade linguística, no sentido de que 

as regras em questão se referem à organização das expressões que eles utilizam. E refere-se a 

hipóteses sobre aspectos da realidade dos membros. A partir destas noções é possível destacar 

três tipos de gramáticas, ou três sentidos um pouco mais precisos para a palavra. São elas as 

Gramáticas Normativas, as Descritivas e as Internalizadas.  

As gramáticas Normativas, ou também conhecidas por prescritivas, apresentam um 

conjunto de regras, relativamente explícitas e relativamente coerentes, que, se dominadas, 

poderão produzir como efeito emprego da variedade padrão (escrita ou oral). De acordo com 

Travaglia (2009, p. 30) “é aquela que estuda apenas os fatos da língua padrão, da norma culta 

de uma língua, norma essa que se tornou oficial”. 

As Gramáticas Descritivas são as que orientam o trabalho dos linguistas, cuja 

preocupação é descrever e/ou explicar as línguas tais como elas são faladas. O que caracteriza 

uma gramática puramente descritiva é que ela não tem nenhuma pretensão prescritiva. Neste 

tipo de trabalho, a preocupação central é tornar conhecidas, de forma explícita, as regras de fato 

utilizadas pelos falantes – Daí a expressão ‘regras que são seguidas’. Na verdade, as próprias 

gramáticas normativas comportam sempre partes bastante relevantes e extensas de descrição. 

Por exemplo, quando distribuem palavras em classes diferentes, quando distinguem partes da 

oração, ou quando segmentam as palavras em radical, vogal temática e desinência, as 

gramáticas normativas são descritivas. Segundo Travaglia (2009, p. 32) “esse tipo de gramática 

trabalha com qualquer variedade da língua e não apenas com a variedade culta dando 

preferência para a forma oral dessa variedade”. 

E, as Gramáticas Internalizadas referem-se a hipóteses sobre conhecimentos que 

habilitam o falante a produzir frases ou sequências de palavras de maneira tal que essas frases 

e sequências são compreensíveis e reconhecidas como pertencendo a uma língua. Dada a 

maneira constante – isto é, que se repete – através da qual as pessoas identificam frases como 

pertencendo à sua língua, produzem e interpretam sequências sonoras com determinadas 

características, é lícito supor que há em sua mente conhecimentos de um tipo específico, que 

garantem esta estabilidade. Sem entrar em detalhes, pode-se dizer que tal conhecimento é 

fundamentalmente de dois tipos: lexical e sintático-semântico.  

 

3 ENSINO DE GRAMÁTICA  

 

As tarefas de ensino exigem que se compatibilize conhecimentos díspares. Mais que o 

saber técnico de um campo é fundamental na maior parte das especialidades, um conjunto de 
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atitudes derivadas dos saberes acumulados, resultando em benefícios maiores. Sequer seria 

possível um conhecimento de tipo científico, o aumento de saber técnico, quando se trata de 

linguagem. É que este conhecimento também exige ruptura com princípios que fundamentam 

o tipo de saber anteriormente aceito.  

Quando é discutido o objetivo da escola em termos holísticos de ensino e aprendizado 

da língua, sobressalta-se o ensinar o português padrão, precisamente criar condições para que 

seja aprendido. As razões pelas quais não se aprende ou se aprende, são de outra ordem. E têm 

a ver em grande parte com os valores sociais dominantes e com estratégias escolares.  

Algumas teses apresentadas no livro de Sírio Possenti (1996), defendem que a função 

da escola não é ensinar português padrão, sobre a prerrogativa de duas vertentes – a de natureza 

político-cultural e outra de natureza cognitiva. A tese de natureza político-cultural diz 

basicamente que é uma violência, ou uma injustiça, impor a um grupo social os valores de outro 

grupo. Onde juntamente com as formas linguísticas (a sintaxe, a morfologia, a pronúncia, a 

escrita), também seriam impostos os valores culturais ligados às formas ditas cultas de falar e 

escrever, o que implicaria em destruir valores populares. A de natureza cognitiva consiste em 

imaginar que cada falante ou cada grupo só pode aprender e falar uma língua.  

Aprofundando a temática de conduta escolar, consiste em domínio do português padrão, 

em especial, da aquisição de determinado grau de propriedade da escrita e da leitura. É 

evidentemente difícil fixar os limites mínimos satisfatórios que os alunos deveriam poder 

atingir. Uma das medidas para que esse grau de utilização efetiva da língua escrita passa ser 

atingido é escrever e ler corretamente, atividades essenciais ao êxito de aprendizado da língua. 

As razões pelas quais, às vezes, a escola fracassa na consecução desse objetivo são variadas, 

podem ser de ordem pedagógicas ou decorrentes de valores sociais complexos. A única opção 

de uma escola comprometida com a melhoria de qualidade do ensino está entre ensinar ou 

deixar aprender. Qualquer outra implica em conformar-se com o fracasso, ou, pior, em atribuí-

lo exclusivamente ao aluno.  

Estendendo-se as discussões, uma que se torna relevante é “ensinar a língua ou ensinar 

gramática?” Para muitas pessoas das mais variadas extrações intelectuais e sociais, ensinar 

língua é a mesma coisa que ensinar gramática. Entende-se, a soma das duas atividades, que, 

eventualmente, se inter-relacionam, mas não sempre, nem obrigatoriamente. As duas atividades 

podem não estar relacionadas porque, em princípio, pode-se realizar a primeira sem socorrer-

se da segunda.  Após o explanado, ficou aberto que conhecer uma língua é uma coisa e conhecer 

sua gramática é outra, que saber uma língua não implica saber analisá-la e saber usar suas regras 

e explicitamente conhecê-las é outra. Não vale a pena a discussão pró ou contra a gramática, 
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mas é preciso distinguir seu papel da escola, que é ensinar e criar condições para seu uso efetivo. 

Depois de estar convencido que uma coisa é o estudo da gramática e outra é o domínio ativo da 

língua. A diferença torna-se ainda mais clara quando conhece o fato de haver vários tipos de 

gramática e gramáticas escolares tradicionais. 

De acordo com Perini (2005, p. 49-52) há três defeitos que inutilizam a gramática como 

disciplina. O primeiro se refere a má colocação dos objetivos em relação ao ensino, pois há um 

engano quando se propaga que a gramática é um recurso para levar o aluno a ler e escrever 

melhor. Outro erro está nas metodologias utilizadas e por último a própria matéria necessita de 

uma organização lógica, isso devido ao fato de alguns conceitos não ter uma regra única na 

maioria das gramáticas. Diante desses pontos, vê-se a necessidade de reformular o ensino de 

modo que esses erros não persistam.  

 

4 ANÁLISE DO CORPUS  

 

Como o propósito desse estudo é refletir sobre como a gramática é tratada no manual 

didático selecionamos o livro de Português “Singular e plural: leitura, produção e estudos de 

linguagem” das autoras Figueiredo, Balthasar e Goulart (2015) destinado aos alunos do 8º ano 

do ensino fundamental II. A obra da editora moderna 2ª edição 2015, consta no catálogo do 

PNLD (Plano Nacional do Livro Didático), o qual foi aprovado para ser usado no período de 

2017 a 2019. E para refletirmos sobre como está sendo tratado o ensino de gramática no manual 

em questão selecionamos a atividade da seção Estudos de língua e linguagem, que segue em 

anexo e que mostra como o mesmo trata as classes gramaticais, sobretudo, os advérbios.  
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Imagem 1: Estudo sobre o uso da vírgula com adjunto adverbial ou oração subordinada 

adverbial 

 

Fonte: Livro didático “Singular e plural: leitura, produção e estudos de linguagem” (FIGUEIREDO; 

BALTHASAR; GOULART, 2015). 

 

A atividade em questão tem o objetivo de que os alunos assimilem o conceito de 

advérbio e o faz através do gênero História em Quadrinhos, ou seja, usam o gênero como 

pretexto para introduzir o conteúdo gramatical, ou seja, não priorizam o que é relevante explorar 

no gênero que segundo Neves, “essas peças poderiam ser a porta de entrada para riquíssimas 

reflexões sobre a atividade de linguagem e para introdução do aluno na observação dos 

processos de constituição do enunciado” (NEVES, 2000, apud AZEREDO, 2010, p. 55). 

Assim, o manual traz o gênero apenas para apresentar o conceito de advérbio que o define como 

“palavras que indicam as circunstâncias em que se dá o processo verbal”, ou seja, o conceito é 

veiculado ao verbo, modificando seu sentido. De acordo com Perini (2005) não há uma 

definição de advérbio, já que está em construção com todos os outros constituintes para formar 

uma oração.   

As autoras apresentam nessa seção o conteúdo intitulado de “o uso da vírgula com 

adjunto adverbial ou oração subordinada adverbial”, antecipando o conteúdo oração 
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subordinada adverbial que de acordo com a proposta do currículo escolar é conteúdo para o ano 

seguinte, ou seja, o 9º ano. Nessa perspectiva já acontece o primeiro equívoco, já que os alunos 

irão apresentar dificuldades na compreensão desse conteúdo. Em seguida apresenta um 

exercício que requer dos alunos que eles recordem o conceito de vírgula estudado anteriormente 

e que apliquem para resolução da atividade. Percebemos então, que o manual se utiliza de 

exercícios para introduzir o objeto de conhecimento, acontecendo uma inversão, já que é mais 

viável apresentar os conceitos antes.  

Para introduzir o conteúdo sobre advérbios e locuções adverbiais, o manual traz em sua 

proposta uma HQ da turma da Mônica como recurso para que os alunos assimilem o conteúdo. 

Não há uma interpretação mais aprofundada sobre o gênero, já que na seção oral, conversa com 

a turma, é solicitado dos alunos que os mesmos respondam somente três perguntas sobre o 

enredo da história em quadrinhos, ignorando as características do gênero e a sua função social. 

A proposta do manual segue com conceituação e classificação dos tipos de advérbios 

que existem. Mais uma vez apresentam um exercício para introduzir o objeto de conhecimento, 

se mostrando descontextualizado com o exercício anterior, é como se caísse de para quedas no 

meio do conteúdo.  

Dessa forma percebemos que a proposta analisada não contempla o que os PCN’s (1997, 

p. 60) asseguram, pois de acordo com tais concepções “É no interior da situação de produção 

de texto, enquanto o escritor monitora a própria escrita para assegurar sua adequação, coerência, 

coesão e correção, que ganham utilidade os conhecimentos sobre os aspectos gramaticais”. 

Amparados por esse pensamento, percebemos que a proposta do livro didático em análise não 

está em consonância com tais concepções, no sentido de que é relevante propiciar ao aluno uma 

atividade de produção textual de modo que esse possa através da escrita compreender os 

conhecimentos gramaticais, já que só assim os alunos poderão entender a função dos mesmos 

no texto.   

Segundo Antunes (2003, p. 89) “[...] se as línguas existem para serem faladas e escritas, 

as gramáticas existem para regular os usos adequados e funcionais da fala e da escrita das 

línguas. [...] o valor de qualquer regra gramatical deriva da sua aplicabilidade, da sua 

funcionalidade na construção dos atos sociais da comunicação verbal”. Diante disso podemos 

inferir que há equívocos na atividade em anexo, já que não traz exercícios que impulsione o 

aluno a fazer o uso social desses conceitos.  

As questões ficam na esfera de nomenclaturas e de classificação, isto é, ao propor que 

os alunos apontem palavras que indiquem onde a personagem do texto poderia viver, o manual 

não se aprofunda nos conceitos que realmente levarão os alunos a aprenderem o conteúdo. 
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Nesse sentido, torna-se relevante tratar esses conceitos através de atividades com produção de 

textos, de modo que os alunos apliquem o conteúdo visando assimilar de forma que contribua 

para o uso social. Na construção do texto, o aluno pode compreender a funcionalidade dos 

advérbios e isso possibilitará que ele aprenda a distinguir todas as classificações e possa aplicar 

em outro gênero conhecendo seu significado. Pois como afirma Antunes (2003, p. 121) “[...] 

não é a categoria em si que vale, mas a função que ela desempenha para os sentidos do texto. 

Ou seja, mesmo quando se está fazendo a análise linguística de categorias gramaticais o objeto 

de estudo é o texto”. 

Na atividade em análise, percebemos que há apenas uma solicitação que os alunos 

apontem palavras que se referem ao contexto do texto de um dos personagens da Turma da 

Mônica, todavia, o que garante que os alunos assimilem o conceito se não estão sugerindo, 

criando proposições para outros enunciados em outros contextos, pois o que fará diferença no 

aprendizado será a vivência social do aluno.  

Percebemos, também, que ao solicitar que os alunos apontem palavras que se referem 

às circunstâncias de tempo e lugar, o exercício pode contribuir para que o aluno consiga 

entender que as expressões “mais cedo” e “mais tarde” fazem referência às circunstâncias de 

tempo, todavia não assegura que os mesmos ao produzir um texto consigam aplicar essas 

circunstâncias nos enunciados de forma a priorizar o uso social, ele pode apenas decodificar o 

conteúdo e não aprenda a aplicar em outro contexto. Nesse sentido Perini (2005, p. 339) aponta 

que há equívocos nesses conceitos, pois as palavras analisadas no exercício são classificadas 

segundo um critério semântico e não atenta para as diversas funções sintáticas que elas podem 

desempenhar dependendo do contexto. Ele enfatiza que nesse tipo de atividade não é possível 

exprimir as diferenças nesses itens no que se refere ao aspecto gramatical.  
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Imagem 2: Continuação da atividade sobre advérbios e locuções adverbiais 

 

Fonte: Livro didático “Singular e plural: leitura, produção e estudos de linguagem” (FIGUEIREDO; 

BALTHASAR; GOULART, 2015). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos, portanto que há um equívoco na proposta de atividades do LD em análise, 

pois o mesmo traz questões que não incentivam os alunos a vivenciar a funcionalidade da 

língua, ou seja, as propostas de atividades ficam condicionadas a apresentar o conteúdo 

veiculado na maioria das vezes a um universo que está longe da vivência do aluno e que dessa 

forma esse aluno não consegue relacionar o conteúdo ao meio que o cerca, resultando em uma 

aprendizagem deficiente. Nesse sentido Antunes (2003, p. 85-86) diz:   

 

Quando alguém é capaz de falar uma língua, é então capaz de usar, 

apropriadamente, as regras (fonológicas, morfológicas, sintáticas e 

semânticas) dessa língua (além, é claro, de outras de natureza pragmática) na 

produção de textos interpretáveis e relevantes. Aprender uma língua é, 

portanto, adquirir, entre outras coisas, o conhecimento das regras da formação 

dos enunciados dessa língua. Quer dizer, não existe falante sem conhecimento 

de gramática. 
 

De acordo com essa concepção, percebemos que a gramática internalizada é a que se 

aproxima realmente de tal visão, isto é, nessa perspectiva, o sujeito não precisa somente 
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decodificar as nomenclaturas, ele precisa aprender o uso dessas nomenclaturas assimilando as 

combinações necessárias para construir os enunciados no texto amparados pelos conceitos 

gramaticais. Assim, constatamos que o manual didático Singular e plural: leitura, produção e 

estudos de linguagem” das autoras Figueiredo, Balthasar e Goulart (2015) apresenta alguns 

equívocos em relação ao ensino de gramática, pois tendo como função de interagir com o aluno 

e a linguagem, o manual em questão não trabalha conteúdos gramaticais dentro de textos reais, 

ou seja, não dar possibilidade ao aluno de construir o conhecimento gramatical a partir do seu 

contexto social. Pois como cita Antunes (2003, p. 44) “só os textos podem constituir o objeto 

relevante de estudo da língua”.  

Destaca-se, assim que as únicas pessoas em condições de encarar um trabalho de 

modificação das escolas são os professores. Qualquer projeto que não considere como 

ingrediente prioritário os professores – desde que estes, por sua vez, façam o mesmo com os 

alunos certamente fracassará. Com a intenção de ampliar e aprofundar um debate educacional 

que envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê origem a uma transformação positiva no 

sistema educativo brasileiro os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram elaborados.  

Procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país 

e, de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo 

educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, 

que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 

elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania.  

Esse estudo se apresenta como mais uma contribuição para refletirmos sobre nossa 

prática em relação ao ensino de gramática, bem como entender que os manuais didáticos não 

podem ser vistos como único de recurso de ensino e sim como mais uma ferramenta que deve 

ser adaptada sempre que necessário.   
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RESUMO 

 
O ensino de Língua Portuguesa ao longo dos tempos vem passando por diversas modificações no que 

se refere ao ensino da gramática e as concepções de língua. Nesse contexto, os estudos sobre a 

morfossintaxe do Português a partir dos livros didáticos, doravante LD, estão cada vez mais frequentes, 

uma vez que o livro didático é, na maioria das vezes, o instrumento mais utilizado pelos professores na 

prática escolar. Partindo dessa perspectiva, a presente pesquisa é realizada tomando como objeto de 

investigação a abordagem do período simples a partir do livro Português e Linguagens de William 

Cereja e Tereza Cochar (2015). Este trabalho tem como objetivo analisar de que maneira o período 

simples é abordado no LD de Língua Portuguesa do 8º (oitavo ano), de modo a estabelecer aproximações 

e distanciamentos em relação ao estudo proposto por Sautchuk (2010). A análise parte, pois, baseada 

nos estudos propostos por Sautchuk (2010). Para tanto, a metodologia aplicada é do tipo qualitativa, 

uma vez que se trata de um estudo descritivo-interpretativo. Os resultados apontam que, além de 

trabalhar os conteúdos gramaticais descontextualizados, o livro aborda o período simples de maneira 

efêmera e sucinta. Com base nisso, conclui-se que os distanciamentos entre a proposta apresentada no 

LD e a proposta discutida por Sautchuk (2015) se sobressaem em razão da falta de estudos gramaticais 

contextualizados nos livros didáticos.  
 
Palavras-chave: Período simples. Livro didático. Gramática. Ensino. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O ensino de Língua Portuguesa ao longo dos tempos vem passando por diversas 

modificações no que se refere ao ensino da gramática e as concepções de língua. Nesse 

contexto, o livro didático apresenta-se como um dos principais recursos presentes no espaço 

escolar. Desse modo, o professor ao fazer a escolha do livro didático, doravante (LD), precisa 

atentar para a forma como os assuntos são abordados, se estes trazem conteúdos que 

contribuirão para a aprendizagem dos alunos, assim como também observar de que forma a 

gramática é trabalhada, se de maneira contextualizada, ou apenas valendo-se do texto como 

simples pretexto para ensinar a Gramática Normativa. 

Enfatizamos que o LD tem a função de nortear a prática pedagógica, já que geralmente, 

é por meio dele que os assuntos e atividades são planejadas. Portanto, é necessário que o 
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professor utilize metodologias que contribuam para que os alunos possam desenvolver 

habilidades de leitura e escrita, e que não seja apenas, como bem diz Guedes (2006), um 

“capataz do livro didático”. No entanto, a utilização do LD é um assunto que instiga o interesse 

por parte dos professores que, através de discussões, debates, palestras, escrita de trabalhos e 

etc., investigam os benefícios produtivos deste objeto metodológico, mas também as 

consequências negativas de um ensino-aprendizagem preso às amarras do LD. Por se tratar de 

um assunto vinculado diretamente à prática pedagógica, se torna alvo de investigação entre o 

meio acadêmico. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem o objetivo de analisar de que maneira os 

elementos do período simples são abordados no LD de Língua Portuguesa do 8º ano do Ensino 

Fundamental dos autores William Cereja e Tereza Cochar (2015), de modo, a estabelecer 

aproximações e distanciamentos em relação ao estudo proposto por Sautchuk (2010), que 

discute o assunto de maneira dinâmica, além de apresentar propostas para o ensino de 

morfossintaxe do português brasileiro. 

Os resultados apontam que o livro aborda os conteúdos gramaticais de forma 

descontextualizada reforçando a abordagem de uma gramática prescritiva. Quanto ao conteúdo 

analisado, é abordado de maneira resumida, com exemplos descontextualizados e não retirados 

de interações reais. 

Este trabalho encontra-se dividido em três partes, dentre as quais: o procedimento 

metodológico no qual se encontram explicitadas a organização da obra e a caracterização da 

pesquisa; no segundo tópico encontram-se as análises e discussão dos dados relacionados com 

a teoria, já que o trabalho se constitui da comparação entre a abordagem do LD e a teoria de 

Sautchuk (2010); por último, a conclusão com algumas generalizações acerca das descobertas 

principais. 

 

2 PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS 

 

2.1 A organização da obra  

 

O livro Português Linguagens, de William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães, está composto por 4 Unidades e cada unidade por 4 capítulos. O último capítulo de 

cada unidade é denominado Intervalo, e apresenta um projeto com o objetivo de desenvolver 

atividades que envolvam os alunos. 
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As unidades que compõem cada capítulo apresentam temas variados. Para objeto da 

nossa pesquisa nos atentamos especificamente à unidade 4, começamos pela descrição do 

capítulo 3, denominado Sociedade Plural, que contém um Cartum, de Santiago, logo apresenta 

o tópico Produção de texto, onde expõe o gênero: O seminário. No tópico A língua em foco é 

apresentado o tema O período simples e período composto; Período composto por coordenação 

e período composto por subordinação; O período simples e o período composto na construção 

do texto, seguido de exercícios; em Semântica e discurso trás o estudo dos quês, o tópico 

Divirta-se, e Passando a limpo. 

Como dito anteriormente, a análise se volta para a discussão do período simples 

localizado no tópico A língua em foco. 

 

2.2 Caracterização da pesquisa 

 

O presente estudo é do tipo descritivo-interpretativo, uma vez que segue os passos da 

descrição dos conteúdos do LD, para em seguida, analisá-los e relacioná-los com as discussões 

de Sautchuk (2010) apontando as aproximações e os distanciamentos entre a abordagem do 

material didático e as discussões do texto. De caráter subjetivo, esta pesquisa é de natureza 

qualitativa, pois as análises se configuram como do tipo interpretativo. 

Esta pesquisa se constitui como sendo bibliográfica, pois se vale de material 

documentado e em uso (o Livro Didático). O método desta pesquisa, por sua vez, é de 

abordagem dedutiva, o qual parte das teorias e leis e prediz a ocorrência de fenômenos 

particulares. Ou seja, esta pesquisa parte de um caso geral (teoria) para um caso específico 

(objeto de estudo). 

Contudo, o presente trabalho seguiu os seguintes passos: recorte das partes do livro para 

análise; descrição dos conteúdos contidos no LD e análise da forma como são trabalhados esses 

conteúdos (se são contextualizados ou descontextualizados) e, por último, relação entre a 

abordagem do conteúdo “Período Simples” no LD e as discussões do texto de Sautchuk (2010), 

destacando aproximações e distanciamentos entre ambas.  

 

3 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO  

 

No livro Português Linguagens de Cereja e Cochar (2015), os tópicos que fazem 

referência à Gramática se intitulam língua em foco e estão presentes em todos os capítulos do 

livro. No capítulo 3, da Unidade 4, é apresentado o tema do período simples e como ele é 
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constituído. O assunto “período simples e período composto” inicia-se com um pequeno 

exercício, para testar e reforçar os conhecimentos que os alunos possuem sobre verbo e oração. 

O exercício é feito a partir da tirinha de Fernando Gonsales, para fazer os alunos refletirem e 

exercitarem sua interpretação de textos. Posteriormente, apresenta um rápido conceito sobre o 

período simples e período composto, como podemos observar: 

 

Imagem 1: Construção de conceito 

 
Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 257). 

 

Imagem 2: Atividade acerca da tirinha 

 
Fonte: Cereja e Cochar (2015, p. 258). 

 

Imagem 3: Conceituando período simples e período composto 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2010, p. 258). 
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Imagem 4: Conceito de frase e oração 

 
Fonte: Cereja e Cochar (2010, p. 258). 

 

Pode-se observar, nas imagens acima, que o livro trabalha com um conceito bastante 

sucinto sobre o que é o período simples, sempre o colocando ao lado do período composto. 

Apesar do conceito ser próximo do que Sautchuk (2010) discute em seu texto Estudo dos termos 

da oração (2010), em que também afirma que o período simples contém apenas uma oração, 

enquanto o composto apresenta duas orações ou mais. Todavia, a perspectiva apresentada pelo 

LD mostra-se bastante simplista em relação à visão abordada por Sautchuk (2010), uma vez 

que, além de definir os termos da oração, também debate a complexidade da natureza gramatical 

do sujeito, desconstruindo, por sua vez, a ideia de que este configura-se apenas de uma maneira 

predominantemente semântica. 

O LD utiliza uma tirinha a partir da qual se organiza uma pequena atividade que aborda 

a questão da sátira característica do gênero na primeira questão e na segunda a quantidade de 

verbos/orações. No entanto, relaciona a configuração dos períodos com as questões textuais.  

A partir das imagens retiradas do LD, percebemos que os autores trazem apenas algumas 

considerações sobre o período simples e o período composto. Logo em seguida, é acrescentado 

um quadro para diferença entre frase e oração, no entanto, não os relaciona com o conteúdo em 

questão (período simples e período composto). O conteúdo referente ao período simples é 

retomado nos exercícios da página seguinte, como é possível verificar logo abaixo: 
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Imagem 5: Exercício sobre período simples e período composto 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2010, p. 259). 

 

É possível compreender através do exercício que o período simples é trabalhado de 

maneira direta e não aprofundada. Apesar de estar baseado em uma anedota, as perguntas se 

referem apenas aos aspectos gramaticais do texto, ou seja, para retirada do conteúdo gramatical 

em estudo (os períodos simples e compostos). Desse modo, o texto é utilizado como pretexto 

para o ensino de gramática, uma vez que não explora a reflexão e o senso crítico do aluno.  

Não reforça também os efeitos causados por essa organização de elementos gramaticais 

para os efeitos coesivos do texto, assim como também para que o texto cumpra sua função, 

pois, como nada foi explicado sobre o gênero, inclusive sobra a sua constituição e o fato de se 

caracterizar pela alternância de vozes, a atividade não consegue extrapolar as questões 

gramaticais, ficando restrito apenas à superfície cotextual. As perguntas feitas no exercício não 

concorrem para que se entenda melhor a anedota. 

 

Imagem 6: Leitura de texto de Alcântara Machado 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2010, p. 261). 

 



 

 

P
ág

in
a1

7
5

8
 

Imagem 7: Atividade sobre o texto de Alcântara Machado 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2010, p. 261-262) 
 

Imagem 8: Continuação de atividade sobre o texto de Alcântara Machado 

 

Fonte: Cereja e Cochar (2010, p. 261-262). 

 

Divergindo do que fora colocado no exercício anterior, encontra-se neste último, 

algumas questões que relacionam a função da constituição dos elementos da construção 

sintática (período simples/composto) com o propósito e as características do texto apresentado. 

Perceba-se as questões 3 e 4 deste último exercício localizado acima, que a questão referente à 

letra “a”, é solicitado que identifique o efeito causado pela classe de palavras predominante em 

uma parte do texto; já na questão 4 nas alternativas “b” e “c” é solicitado que o aluno discorra 

sobre o que o período simples e o período composto, respectivamente, mais valoriza na 

narração, de maneira que propicia ao aluno a percepção dos efeitos de sentido causados pela 

constituição do período no texto. 

Vale destacar que o ensino de língua vernácula, segundo várias estudiosas como 

Sautchuk (2010), Koch (2016) e Antunes (2007, 2010), tem sido marcado pela presença de uma 
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visão tradicionalista com profundas raízes estruturalistas, em que tem colocado a gramática 

normativa como peça norteadora em detrimento de uma gramática contextualizada, produtiva 

e reflexiva. “Lamentavelmente, parece que a imperiosa necessidade de se passar do nível da 

frase, da oração, do período, de se passar da simples análise mórfica ou até mesmo sintática de 

palavras, termos ou orações, ainda não é efetivamente reconhecida em muitas escolas.” 

(ANTUNES, 2007, p. 131), assim como também e muitos livros didáticos.  

Porém, é válido ressaltar, que o ensino tem passado por profundas modificações, 

especialmente no que concerne ao tratamento da língua. Os impactos dessas mudanças 

comparados a realidades anteriores têm se mostrado significativos, uma vez que têm buscado 

desenvolver seus estudos a partir do texto. Todavia, como ilustra Antunes (2010) o texto não 

deve ser trabalhado apenas em uma perspectiva de análise linguística artificial, mas como algo 

dinâmico e multifacetado. 

A partir do enunciado, notamos uma incipiência quanto ao tratamento dado ao 

tratamento do período simples no LD, o que parece, portanto, incoerente, pois como verificado 

nas questões 3 e 4 da última atividade colocada pelo livro, o período simples ou composto 

produz um efeito de sentido característico da intenção do interlocutor, bem como das 

características próprias de alguns gêneros textuais, como percebido no texto em questão. O 

conteúdo abordado pelo livro, como foi possível conferir, prioriza um número significativo de 

questões para tratar do assunto analisado de maneira descontextualizada, pois, na maioria das 

questões colocadas, a relação entre as funções e/ou as questões semânticas do texto com os 

aspectos gramaticais estudados não existe. 

  

4 CONCLUSÃO 

 

Diante da discussão e análise empreendida, foi possível perceber que o LD trabalha com 

a perspectiva de exercícios de fixação à medida que apresenta pouco conteúdo explicativo e 

poucos exemplos, o que torna o estudo do período simples superficial, exigindo, por sua vez, 

que o professor busque materiais extras, de modo a facilitar a compreensão efetiva do assunto. 

Percebeu-se também que, apesar de o livro trabalhar a gramática com base em textos, estes não 

são explorados de maneira aprofundada, haja vista que assim como na maioria dos casos, os 

textos servem apenas como pretexto para se trabalhar os elementos da gramática normativa, já 

que as questões estão voltadas apenas para o recolhimento de informações que estão na 

superfície do texto, isto é, no cotexto. 
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Assim, conclui-se que, apesar de apresentarem alguns pontos em comum (a título de 

exemplo: nas definições dos termos), a realidade do livro distancia-se na maioria dos aspectos 

do que a autora Sautchuk (2010) discute em sua obra, tendo em vista que os elementos 

constitutivos do período simples trabalhados no livro de Cereja e Cochar são abordados de 

forma concisa e simplória, enquanto Sautchuck (2010) trabalha-os de maneira mais detalhada 

e contextualizada. 
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A PRODUÇÃO DE TEXTOS DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVOS NO LIVRO 
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RESUMO 

 
O presente trabalho visa realizar uma análise dos livros didáticos da coleção Português: Linguagem, dos 

autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, no intuito de observar de que maneira a 

coleção aborda a produção de textos dissertativo-argumentativos, levando em consideração 

características, função social e o estudo dos gêneros, especificadamente. O estudo em questão dará 

ênfase ao gênero de opinião, e lança um olhar minucioso sobre como é feita a mediação do ensino-

aprendizagem por meio da produção textual nos livros abordados. Para a análise dos dados, tomamos 

como base teórica autores como Bakhtin (2002), que fundamenta a compreensão sobre o funcionamento 

dos gêneros do discurso; Adam (2011), para tratar sobre a construção de sequências argumentativas, e 

Marcuschi (2008), acerca do ensino de leitura e escrita na escola, entre outros autores. As análises 

empreendidas neste trabalho apresentam uma reflexão acerca das atividades sugeridas no livro didático 

com o gênero artigo de opinião e já permitem vislumbrar a necessidade de um redirecionamento que 

vise induzir os alunos a opinar e interferir nos acontecimentos do mundo concreto. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Mediação. Língua Portuguesa. Produção de texto. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A reflexão sobre o ensino de língua portuguesa é objeto de estudo de diferentes esferas 

da sociedade – o Estado, os centros acadêmicos e a própria escola, local onde se efetivam os 

estudos da língua. Apesar de tal disciplina estar sempre em evidência no âmbito da leitura e da 

escrita, muitos desafios são colocados em pauta e sempre há uma problemática em torno do 

processo de ensino-aprendizagem. São diversos os problemas encontrados. Dessa forma, 

podemos destacar dentre eles, o baixo nível dos alunos no que se refere à prática de produção 

textual.   

A partir dessas proposições, iniciamos o presente trabalho que tem como finalidade 

discorrer acerca da metodologia que o livro didático traz no que diz respeito à prática de 

produção de textos. O livro escolhido para ser analisado pertence à coleção Português 
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Linguagens dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. A coleção 

Português Linguagens apresenta quatro volumes direcionados ao Ensino Fundamental II, 

porém, para fins deste trabalho, adotaremos o volume voltado ao 9º ano. 

Assim, nossa discursão partirá de três perspectivas diretamente relacionadas com o texto 

dissertativo-argumentativo, especificadamente o artigo de opinião. A primeira perspectiva trata 

das características; a segunda, diz respeito a sua função social; e, por fim, a terceira, aborda o 

estudo funcional e estrutural do gênero. Assim, buscamos pautar como o livro didático media 

o estudo do artigo de opinião e observar se esta prática de produção alcança os fatores sociais 

(práticas da realidade social que cerca o indivíduo) e fatores cognitivos (conhecimento de 

mundo, da língua e do tipo de texto). 

Desse modo, refletir se o estudo do gênero de opinião, conforme os PCNs de Língua 

Portuguesa, está empenhado em: 

 

Formar um leitor que compreenda o que se lê, que possa aprender a ler também 

o que não está escrito, identificando elementos implícitos que estabeleça 

relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários 

sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar sua 

leitura a partir da localização de elementos discursivos que permitam fazê-lo 

(BRASIL, 1998, p. 36). 

 

Portanto, o ensino deve possibilitar ao estudante conhecimentos linguísticos, bem como 

conhecimento de mundo para que ele possa despertar como sujeito da própria aprendizagem. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Todo indivíduo realiza leituras. Não necessariamente a leitura de textos, mas já 

conseguem “ler” o mundo a sua volta, como diz Freire “A leitura de mundo precede sempre a 

leitura da palavra”. A descoberta da leitura de textos é diferente para cada sujeito. Cada um tem 

o tempo certo de se descobrir leitor, pois existem diversos fatores internos ou externos que 

influenciam para que essa leitura chegue antes para uns e mais tarde para outros.  

A partir do exposto, podemos dizer que a comunicação é imprescindível para os seres 

humanos. Segundo Bakhtin (1997): 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o 

caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias 

esferas da atividade humana [...] A utilização da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes 
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duma ou doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 

específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas [...] cada esfera de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 1997, p. 290). 

 

Os sujeitos falantes possuem, em seus discursos, uma infinidade de gêneros que são 

utilizados de maneira inconsciente, que variam de uma conversa informal até outra mais 

convencional. Tais gêneros, segundo Bakhtin (1997, p. 282) nos são dados “quase da mesma 

forma com que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o 

estudo da gramática”. 

Para Marcuschi (2008), os gêneros textuais são “textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes [...] que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões 

sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos”. 

Segundo Irandé Antunes (2003, p. 41), “somente uma concepção interacionista da 

linguagem, eminentemente funcional e contextualizada, pode, de forma ampla e legítima, 

fundamentar um ensino da língua que seja individual e socialmente produtivo e relevante”.  

O aluno deve conhecer as condições e características do gênero abordado para que possa 

tornar-se sujeito da ação de produzir seu próprio texto. Levando em consideração o meio de 

circulação, função e estrutura. E para fins deste artigo trataremos de discutir sobre o texto 

dissertativo – argumentativo e como o livro didático media o ensino desse tipo textual. 

O gênero artigo de opinião trata-se de um texto dissertativo – argumentativo que possui 

as características de um texto jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir o 

leitor sobre um assunto. 

Assim, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos artigos de opinião, 

que surgem, sobretudo, nos textos disseminados pelos meios de comunicação, seja na televisão, 

rádio, jornais ou revistas, podendo ser estes últimos impressos ou online. 

Bräkling define o artigo de opinião como um gênero discursivo no qual se busca 

convencer o outro sobre determinada ideia, influenciando-o e transformando seus valores por 

meio da argumentação a favor de uma posição, e de refutação de possíveis opiniões divergentes. 

Para a autora, é um processo que prevê uma operação constante de sustentação das afirmações, 

realizada por meio da apresentação de dados consistentes (BRÄKLING, 2000, p. 226-227). 

Segundo Cunha (2002, p. 179), “o artigo de opinião é constituído de outros discursos 

sobre os fatos comentados e de antecipação das objeções do leitor, para fazer aderir ao seu 

ponto de vista e para criticar os outros com os quais mantém uma relação de conflito”. Assim, 
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observa-se um dialogismo no processo de produção textual, onde o autor coloca - se no lugar 

do leitor e pressupõe suas posições para contestá-las. 

Conforme os PCNs, 

 

[...] ainda que a unidade de trabalho seja o texto, é necessário que se possa 

dispor tanto de uma descrição dos elementos regulares e constitutivos do 

gênero quanto das particularidades do texto selecionado, dado que a 

intervenção precisa ser orientada por esses aspectos discretizados (BRASIL, 

1998, p. 48). 

 

Portanto, deve-se dar ênfase a especificidade de cada gênero, não deixando de lado a 

capacidade do aluno de criar e recriar o próprio ensinamento. 

Para Bräkling (2000, p. 223),  

 

[...] as atividades de escrita necessitam privilegiar o trabalho com um gênero 

no qual as capacidades exigidas do sujeito para escrever sejam, sobretudo, 

aquelas que se referem a defender um determinado ponto de vista pela 

argumentação, refutação e sustentação de ideias. 

 

Por isso, este trabalho requer justamente entender como o livro didático auxilia na 

introdução dos conhecimentos do gênero de opinião. Levando em consideração que o livro 

didático é o principal mecanismo utilizado pela maioria dos professores de língua. 

Apesar de o livro didático ser objeto de críticas, muitas vezes severas, é ele que norteia 

o trabalho do professor de língua em sala de aula. Entendemos que o professor necessita de 

outros meios para conduzir os trabalhos e obter êxito. 

Outrossim, é importante que se considere o papel do livro didático como “instrumento 

que favoreça a aprendizagem do aluno, no sentido do domínio do conhecimento e no sentido 

da reflexão na direção do uso dos conhecimentos escolares para ampliar sua compreensão da 

realidade [...]” (ROJO; BATISTA, 2003, p. 44). 

Para tanto, conduziremos esta proposta com a finalidade de apreciar o uso do livro 

didático da coleção Português Linguagens do 9º ano no que diz respeito ao artigo de opinião. 

  

3 PORTUGUÊS LINGUAGENS 

 

A obra em questão está incluída no Programa Nacional do Livro Didático 2017 

(PNLD/EF- 2017), adquirida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, após uma 
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criteriosa avaliação do Ministério da Educação. Depois da escolha feita pelas escolas, o livro 

didático tem uma vida útil de até três anos. 

O livro Português Linguagem foi elaborado por dois grandes profissionais da educação, 

além de possuírem vasta experiência em obras para turmas de ensino fundamental I e II, se 

dedicaram também às obras para o ensino médio.  

Cada um dos volumes dessa coleção é composto por 4 unidades, e cada unidade por 4 

capítulos. O último chamado intervalo é especial, pois apresenta um projeto que envolve toda 

a classe. 

A coleção soma atividades que sugere uma abordagem da linguagem como interação, 

pois os indivíduos são sujeitos que interagem socialmente, e não meros espectadores. São, ainda 

construtores do processo da própria aprendizagem. 

 

4 PERFIL DO LIVRO ANALISADO 

 

Para esta pesquisa, analisamos o livro didático com grande aceitação no mercado – 

Português Linguagens. Esta coleção está na sua 9ª edição. Desde a 1ª edição, a obra tem sido 

acolhida com entusiasmo por um grande número de professores. A coleção apresenta um 

conteúdo muito rico em todos os âmbitos de análise, seja em tópicos de abordagem gramatical, 

seja em questões de interpretação e produção textual. 

Contudo, nos dedicaremos a analisar a mediação que o livro faz sobre o estudo do artigo 

de opinião. No que diz respeito à área de produção textual o livro traz duas subseções voltadas 

diretamente ao texto: Planejamento do texto e Revisão e reescrita. 

A concepção e a organização desta obra levam em conta a proposta de ensino de 

produção de texto a partir dos gêneros do discurso ou gêneros textuais. 

Segundo Bakhtin (1997), todos os textos que produzimos orais ou escritos apresentam 

um conjunto de características relativamente estáveis, tenhamos ou não consciência delas. 

No capítulo 2 da unidade 3, a subseção Produção textual traz o artigo de opinião. No 

começo da unidade 3, o livro aponta indícios para o gênero que será trabalhado. Há indicações 

de livros, filmes, músicas e sites para que o aluno fique por dentro do que há por vir. Nesta 

unidade, o livro indica qual projeto será trabalhado na seção Intervalo. O tema do projeto é 

Jovem cadê sua opinião? Este tipo de indagação condiz com questionamentos que leva o aluno 

a pensar, argumentar.   
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Todos os textos desta unidade são voltados ao público jovem, com temas bastante atuais, 

fazendo com que os estudantes atentem para o tipo de texto que estudarão. Como já fora dito, 

no capítulo 2 da unidade 3, encontra-se, de fato, o gênero de opinião introduzido. 

A subseção começa com um texto que traz informações acerca do artigo de opinião. 

Fala das características, da função e da estrutura do gênero. Dizendo que “Encontramos o artigo 

de opinião em revistas e jornais, no qual profissionais, personalidades e especialistas são 

chamados a expor seu ponto de vista sobre determinado assunto em favor de suas ideias [...]”. 

E afirma: “nesse gênero, o uso da 1ª pessoa é permitido (e em alguns casos até mesmo desejável) 

[...]”. 

 

Figura 1: Artigo de Opinião 

 
 

Na sequência, apresenta um artigo de opinião de Luli Radfahrer: “Eu não quero saber 

da sua vida”. Em seguida, propõe uma atividade de quatro questões que leva o aluno a construir 

as características do gênero à medida que as questões são respondidas. 

As questões tratam dos seguintes aspectos: a primeira questão infere sobre o tema e o 

ponto de vista do autor. Ela pede justamente que os alunos identifiquem na letra a o fato e na 

letra b, a opinião sobre o fato mencionado; a questão dois permite que os alunos reflitam sobre 

exemplos e argumentos que sustentam o ponto de vista do autor. Na letra a faz menção a fatos 

do cotidiano, na b utilização de vozes de autoridade e na letra c faz comparação com situações 

reais. A questão número três, fala dos três últimos parágrafos, em que o autor finaliza seus 

argumentos, ratifica seu ponto de vista e conclui seu texto com uma sugestão que ele acredita 
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ser interessante para minimizar os problemas levantados. Nesta questão, pede-se que o aluno 

identifique qual constatação o autor faz sobre o assunto em debate, e ainda qual a posição dele 

(o autor) a respeito do tema (uso das redes sociais). Por fim, na questão quatro traz alguns 

questionamentos sobre o posicionamento do autor e a importância de se fazer ponderações. 

Nesse quesito, o livro é bastante feliz, pois aponta caminhos para que os alunos possam 

construir suas respostas e o conceito de como se estrutura um artigo de opinião. Observe abaixo 

as questões como de fato aparecem no livro. 

 

Quadro 2: Questões sobre o texto – Eu não quero saber da sua vida de Luli Radfahrer 

 
 

Após as questões, seguimos para subseção Agora é sua vez que propõe que os alunos 

escrevam um texto com o tema Gravidez na adolescência: o papel da família, da escola, da 

mídia, do governo na conscientização dos jovens. Esse tema é sugerido levando em 

consideração que já foi debatido no capítulo anterior.  

A partir daí o livro aponta algumas instruções para o planejamento do texto e revisão 

e reescrita. Observe os quadros 3 e 4. 

 

Figura 3: Planejamento do texto 
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Figura 4: Revisão e reescrita 

 
 

Nesta etapa, o livro discorre sobre como o aluno deve preparar o texto, dando as 

instruções e depois observar, antes de elaborar o texto final se ele se encaixa no gênero 

estudado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este texto tratou de uma breve analise sobre a mediação do gênero artigo de opinião no 

livro Português Linguagem de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães.  De acordo 

com o material analisado, podemos perceber que apesar de ser uma obra renomada e bem 

acolhida pelos professores, no que diz respeito à produção do gênero de opinião o livro poderia 

ter abordado com mais detalhes esse gênero, levando em consideração o quão difícil é para o 

aluno compreender de imediato um gênero não muito conhecido. 

 
O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma das 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, 

pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos 

e gramaticais – mas também, e sobretudo, por sua construção composicional 

(BAKTHIN, 1997, p. 280). 

 

O manual do professor versa sobre a sequência didática abordada sob o ponto de vista 

do teórico Jean – Michel Adam, no entanto na subseção de produção de texto o livro segue esta 
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linha de maneira bem sutil. É apresentado de maneira bem simples e breve. Se o professor não 

buscar outro suporte que o auxilie, dificilmente o gênero será entendido pelos alunos.  

O livro não apresenta uma definição detalhada do que é o artigo de opinião, nem tão 

pouco faz uma análise de um texto desse gênero para que os alunos possam identificar as partes 

do texto. Enquanto as características e a função social o livro traz, de maneira bem sucinta, uma 

breve definição. Porém, no que diz respeito à estrutura o livro não apresenta este aspecto de 

forma detalhada para que o aluno compreenda. 

Apesar dessas observações, não podemos diminuir o quão atual é essa obra. Ela traz 

textos diversificados, atividades que induz o aluno a pensar e formular argumentos para 

respondê-las com coerência e o ensino de gramática é bem contextualizado.    

Sendo assim, é praticamente impossível termos uma obra que atinja de fato todos os 

aspectos linguísticos e que supra as necessidades dos professores e dos alunos, partindo do 

pressuposto que temos uma vasta diversidade cultural. Dessa forma, este trabalho não está 

acabado e fica aberto para possíveis pesquisa acerca do tema em questão. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Os gêneros do discurso. 2 ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1997. 

BRÄKLING, K. L. Trabalhando com artigo de opinião: re-visitando o eu no exercício da 

(re)significação da palavra do outro. In: ROJO, Roxane (Org.). A prática da linguagem em 

sala de aula: praticando os PCN. São Paulo: EDUC; Campinas, SP: Mercado de Letras, 

2000, p. 221-247. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Língua Portuguesa. Brasília, MEC/SEF, 1998. 

107p. 

BRASIL. Ministério da Educação. Guia de livros didáticos PNLD 2008: Língua Portuguesa. 

Brasília: MEC, 2007. 150 p. 

CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Português Linguagem. 9º ano. 9 ed. reform. São 

Paulo: Saraiva, 2015. 

CUNHA, D. de A. C. O funcionamento dialógico em notícias e artigos de opinião. In: 

DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros textuais & ensino. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 

FREIRE, Paulo. A Importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 22 ed. São 

Paulo: Cortez, 1988. 80 p.  

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: MARCUSCHI, L. A. 
Gêneros textuais: constituição e práticas sociodiscursivas. São Paulo: Cortez, 2002. 

ROJO, R.; BATISTA, A. Livro didático de língua portuguesa, letramento e cultura da 

escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2003. Disponível em: 

https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/. Acesso em: 12 nov. 2019. 

 

https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/


 

 

P
ág

in
a1

7
7

0
 

A PRÁTICA DA PRODUÇÃO TEXTUAL: ENTRE AS PROPOSTAS DO LIVRO 

DIDATICO E A PRÁTICA EFETIVA NA ESCOLA 

 

Maria Islane Rodrigues 

Ananias Agostinho da Silva 

 

RESUMO 

 

Este trabalho busca uma reflexão em torno da prática de produção textual no que se refere às propostas 

contidas no Livro didático e a prática efetiva em sala de aula na escola. Assim, o estudo tem como 

objetivo refletir acerca do distanciamento existente em torno das propostas da prática de produção 

textual nos livros didáticos e a realidade na sala de aula propriamente dita. Metodologia: trabalho 

bibliográfico, sendo este desenvolvido a partir de material já elaborado relacionado ao tema em estudo 

Palavras-chaves: Produção textual. Livro didático. Sala de aula. Para a construção do referencial 

teórico, foram utilizadas as contribuições de diversos autores como: Marcuschi (2014), Koch (2012), 

Freire (1988; 2000), Geraldi (2012), Guimarães (2010). Como resultado dessa pesquisa, espera-se que 

a prática de produção de texto na sala de aula sejam cada vez mais melhoradas e não sejam postas em 

segundo plano como se tem visto na prática, levando-se em consideração a importância que a produção 

de texto tem para o desenvolvimento da capacidade de competência leitora e produtora de textos. 

 

Palavras-chaves: Produção textual. Livro didático. Sala de aula.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca uma reflexão em torno das práticas de produção textual no que se 

refere ás propostas contidas no Livro Didático e a prática efetiva em sala de aula. 

A produção textual é uma atividade complexa dentro da sala de aula tanto do ponto de 

vista do aluno quanto do professor. Na perspectiva do aluno, a produção textual é bastante 

difícil, levando-se em consideração a dificuldade que os alunos apresentam decorrentes de 

muitas questões vinculadas ao longo do processo de escolarização dos educandos, dentre os 

quais se podem mencionar: deficiência no processo de escolarização logo nos anos iniciais da 

escolarização, dificuldades de compreensão e interpretação na leitura de texto, ausência de 

arcabouço teórico, deficiência na leitura que, por extensão, acarreta a dificuldade de produzir 

textos. Na perspectiva docente, verifica-se que a prática da produção textual não tem sido 

trabalhada conforme as propostas didáticas contidas nos documentos oficiais e legais do país, 

acarretando ao longo do processo de escolarização da educação básica, deficiências nas 

competências leitoras e textuais (escrita dos educandos).  

Considerando esses argumentos, a questão das produções textuais é uma preocupação 

antiga dentro da Língua Portuguesa e requer um trabalho árduo com elevada demanda de 

preocupação para ambos os envolvidos nessa tarefa, quais sejam: professor e aluno, haja vista 
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que os grandes momentos de avaliações anível nacional consideram a produção de texto um 

elemento fundamental para a verificar o nível de desenvolvimento do sujeito.  

No livro didático, a tarefa de produção de texto quase sempre ocupa a parte final das 

unidades, evidenciando, com isso, um negligenciamento para o tema, de maneira que o 

desenvolvimento da habilidade escrita é notadamente menos enfatizado em sala de aula no que 

se refere ao pouco tempo dedicado á essa habilidade sendo este tempo reduzido diante do 

espaço ocupado por outras habilidades requeridas do aluno na sua formação. 

Partindo dessas considerações, o estudo tem como objetivo refletir acerca do 

distanciamento existente em torno das propostas da prática de produção textual nos livros 

didáticos e na sala de aula propriamente dita. Os objetivos específicos da pesquisa são: 

compreendero lugar da prática de produçãotextual nas propostas dos livros didáticos, analisar 

a produção textual a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e identificar como 

tem se efetivado a prática dessa atividade na sala de aula, á luz da literatura vigente e reconhecer 

o distanciamento das propostas dos livros didáticos e a prática de fato, em sala de aula. 

Nesse sentido, delineou-se como questão problematizadora desse estudo, a seguinte 

indagação: quais as principais falhas e causas das propostas de produção textual existentes nas 

escolas atualmente? Por que se verifica um distanciamento entre a prática efetiva na sala de 

aula e as propostas contidas nos livros didáticos?  

Motivações acadêmicas, profissionais e pessoais foram levadas em consideração no 

desenvolvimento desse estudo. A motivação acadêmica para o estudo surgiu pelo fato de que 

toda discussão acerca desse tema parte da hipótese de que se verifica um distanciamento entre 

a prática efetiva na sala de aula e as propostas de produção textual contidas nos livros didáticos 

que influencia no desempenho dos educandos. 

Abordar um tema como o distanciamento existente em torno das propostas da prática de 

produção textual nos livros didáticos e na sala de aula se faz necessário porque revela muitas 

questões para além daquelas já discutidas no ambiente educacional e ainda, porque tal 

distanciamento implica numa tarefa difícil que deve ser mais bem explorada para uma questão 

maior, holística. 

Portanto, a escolha pelo tema se deu orientada pelos critérios de importância, 

originalidade e viabilidade e também porque será importante quando for ligado a uma questão 

que polariza ou afeta, de maneira única, uma área da sociedade, contribuindo ou não para o 

bom andamento dessa sociedade. Esse tema é considerado original porque há indicadores de 

ótimos resultados e conhecimentos superiores a serem acrescidos. 
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Sob a ótica profissional e pedagógica, o tema aqui em estudo, possui importância 

crescente por ser bem difundida a visão de que o distanciamento existente em torno das 

propostas da prática de produção textual nos livros didáticos e na sala de aula afeta o 

desempenho doe educando. 

Pelo lado pessoal, o grande motivador para esse estudo é a curiosidade e o fascínio em 

relação ao tema abordado, bem como o fato da originalidade em relação à questão, dada a 

reduzida produção científica brasileira que analise a associação entre o tema aqui destacado e 

as propostas de produção textual contidas nos livros didáticos. Isso faz com que esse trabalho 

contribua com algo novo e relevante sobre o assunto, tornando-se diferenciado e relevante para 

quem o desenvolveu. 

Trata-se de um trabalho bibliográfico, sendo este desenvolvido a partir de material já 

elaborado relacionado ao tema em estudo que teve como base fundamental conduzir o leitor a 

determinado assunto e utilização das informações coletadas para o desempenho da pesquisa.  

Para o levantamento deste trabalho as pesquisas levaram em consideração os seguintes 

passos metodológicos: levantamento bibliográfico sobre a temática sugerida para a pesquisa a 

partir do arquivo pessoal de artigos inseridos na base de dados Google, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado, permitindo também, a síntese de 

múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área 

em estudo (MENDES, SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A partir dos artigos encontrados foi realizada uma análise e interpretação do material 

bibliográfico permitindo a seleção daqueles pertinentes ao objetivo do trabalho. Segundo 

Marconi e Lakatos (2009), nenhuma pesquisa parte da estaca zero, o pesquisador busca fontes 

de pesquisas já existentes, documentais e bibliográficas. E com citação das principais 

conclusões a que outros autores chegaram, permite salientar a contribuição da pesquisa 

realizada, demonstrando contradição ou reafirmando comportamentos e atitudes. 

Esse tipo de pesquisa inclui a análise de estudos relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática pedagógica, permitindo a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). 

A Revisão de Literatura tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre determinado tema. Ela oferece suporte em todas as fases de 

qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na determinação dos 
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objetivos, na construção de hipóteses, na fundamentação da justificativa da escolha do tema e 

na elaboração do relatório final. 

 

2 A PRÁTICA DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

A produção textual tem sido reconhecida como uma das atividades mais complexas da 

língua portuguesa, e apesar dos debates que tem levantado, ainda são insuficientes as condições 

para os alunos se torem produtores de textos. S Juniot (2015) pontuam que, nas aulas de língua 

portuguesa, o tempo que se dedica á atividade de produção escrita é sempre muito pequeno, se 

comparado a ás demais áreas, como leitura e gramatica. Via de regra, as atividades de produção 

de texto são recomendas para casa, enquanto que a maior parte do tempo de ensino na linga 

portuguesa centra-se nos conteúdos gramaticais e nos momentos de leitura. Isso pode ser 

observado na própria prática docente cotidiana em que a maioria dos professores de língua 

portuguesa precisam dividir seu tempo e organizar seu trabalho em torno da leitura escrita, 

gramática e ortografia, deixando a escrita sempre relegada a um segundo plano e ainda porque 

se pode observar que a própria formação para docência no campo da língua portuguesa 

privilegia um ensino pautado na gramática e numa pedagogia conteudista. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) traz como objetivo do ensino 

de escrita na educação básica, que esse ensino deve ser capaz de possibilitar o aluno o uso da 

língua nos mais variadoscontextos discursivose com isso, o referido documento trata a escrita 

a partir do uso do termo “práticas”, cujo sentido dirige-se a habilidades. Ainda dentro dessa 

mesma perspectiva, o PNLD trata da produção textual como uma proficiência. Consoante aos 

PCNs, o PNLD estabeleceque nos livros didáticos as propostas de texto devem levar em 

consideração “a escrita como uma prática socialmente situada; abordar a escrita como processo; 

explorar a produção de gêneros ao mesmo tempo diversos e pertinentes; desenvolver as 

estratégias de produção” (PNLD, 2014, p. 18-19). Com isso, tem-se neste documento, uma 

proposta com quatro tópicos extremamente relevantes para a avaliaçãode materiais didáticos 

que, de fato, tenham o compromisso de desenvolver nos alunos, as habilidades necessárias para 

a produção escrita (S. JUNIOR, 2015). 

Por outro lado, analisa-se que as propostas de trabalho com a escrita sempre vislumbram 

a circulação dessa atividade em sala de aula, de forma rotineira, até porque, o contexto socialde 

uso que se menciona nas avaliações  está vinculado  á interação entre alunos e professores, 

contudo, cabe mencionar que pouco foi feito no sentido da produção escrita, pois o que se 

constata em livros didáticos é uma escrita restrita  e direcionada para dentro da escola , sem que 
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haja dessa forma, a adequação do contexto ao domínio da escrita no seu uso real.  O que se tem 

então, é um falso dialogismo que, segundo Guedes (2009, p. 51) traz como resultado o fato de 

que a produção de texto é vivenciada pelo aluno na escola como um falso diálogo e falso porque, 

na verdade, também o professor não é verdadeiramente um leitor e que responde às inquietações 

manifestadas no texto.  

As aulas são marcadas pela técnica e classificação ou reconhecimento da tipologia 

textual, mas não propriamente dita pela escrita dos alunos sobre questões relevantes e 

polêmicas, o que acaba por deixar o aluno restrito a um cenário técnico, mecanizado, 

descontextualizado, já que o professor não dialoga com o texto, mas se apropria dele para 

avaliar outras questões (GUEDES, 2009).   

Tagliani (2011) pontua que quanto o tema é a produçãotextual, sabe-se que este é um 

trabalho difícil de ser desenvolvido na escola, sobretudo para o aluno que na maioria das vezes 

não tem contato com a produçãoDe texto como atividade diária nas aulas de língua portuguesa 

e não ler textos, não escreverleva o aluno a não ter subsídios para ter essa prática, uma vez que 

assim sendo, considera-se que o aluno não é incentivado. Na, verdade, o contato com a 

produção escrita como atividade de forma critica acontece de forma tardia, já que muitas vezes, 

essa atividade só é solicitada aos alunos na escola nos anos finais do ensino fundamental, muito 

embora o educando esteja rodeado de todos os tipos de gêneros textuais em seu cotidiano, os 

quais os professores deveriam explorar mais.  

Entende-se a relevância da competência comunicativa para o ensino da língua 

portuguesa, e em torno disso, Campos (2005) e Travaglia (2002) apontam que a competência 

comunicativa está intimamente ligada a outras duas competências que se inter-relacionam: a 

textual e a linguística. Sobre a competência textual é importante salientar que esse autores 

destacam que essa competência faz referenciaá habilidade de produzir textos em diversas 

situações de comunicação em que se encontram  

EM analise aos PCNsse observa, no que toca aos resultados encontrados por estudos de 

Reinaldo (2005) se verifica que as orientações que aparecem como dominante são 

encaminhamentos que se tem sob a perspectiva sociointeracionista que se trata de uma 

característica que pode ser percebida com uma preocupação relativa aos elementos típicos das 

situações comunicativas e ao gênero textual correspondente a determinada situação (S. 

JUNIOR, 2015). 

Para Tagliane (2011) entende-se que o processo de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa se tornou objeto de discussão em diferentes níveis devido á necessidade de buscar 

novas alternativas para o ensino de produção textual e sendo assim, são inúmerosos estudiosos 
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que, apesar das diferentes filiações teóricas, buscam trazer á tona os principais problemas que 

envolvem esse processo de produção de texto. Segundo Tagliane (2011), esses problemas 

podem ser elencadas como 

 
A falta de objetivos claros de ensino, a indefinição da concepção de linguagem 

e de gramática subjacente às práticas pedagógicas, critérios inconsistentes de 

avaliação, evasão e repetência escolar, baixo desempenho dos alunos em 

habilidades básicas de leitura e produção de textos são apenas alguns 

exemplos dos inúmeros problemas que afligem a esfera escolar. Além disso, 

há um visível descompasso entre a realidade e os conhecimentos dos quais os 

alunos devem se apropriar. A realidade da maioria dos estudantes brasileiros 

faz despontar necessidades que extrapolam os limites de um ensino 

taxionômico mantido por alguns programas escolares.O objetivo de tornar o 

aluno competente discursivamente passa, acima de tudo, pela capacidade da 

escola em propiciar situações de aprendizagem que possam satisfazer tais 

necessidades.  

 

Assim, entende-se que essa deficiência ou lacuna que o se tem dentro da produção e 

texto nas aulas de língua portuguesa são apenas alguns dos exemplos que podem ilustrar o quão 

grave é o cenário em que os alunos estão e porque não conseguem desenvolver a capacidade de 

produzir textos. Trata-se de uma realidade amarga que impede do educando aprender aquilo 

que lhe é de direito, mas, sobretudo, da escola negar a esse aluno, essa capacidade por falta de 

estrutura e condições necessárias. 

Percebe-se assim, que o ensino da língua portuguesa está, em grande medida, vinculado 

a uma perspectiva gramatical, e que não envolve, com efeito, a realidade social do aluno, o que 

poderia ser feitopara aproduçãotextual e nessa medida, as práticas se voltam 

predominantemente para os aspectos formais e estruturaisda língua, desconsiderando, por outro 

lado, a natureza funcional e interativa desta (MARCUSCHI, 2012).  

Verifica-se no contexto atual das escolas que as atividades de leitura e escrita, quando 

realizadas, raramente, ultrapassam os limites de ler e interpretar superficialmenteo texto, ou de 

produzir um texto para que o professor atribua uma nota.  

 

3 OS LIVROS DIDÁTICOS E A PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Na discussão sobre a produção textual em sala de aula, é valido ressaltar o papel do 

loivro didáticoconsiderando o que afirma Rojo e Batista (2013, p. 44) ao pontuar que este LD 

é como um “instrumento que favoreça a aprendizagem do aluno, no sentido do domínio do 

conhecimento e no sentido da reflexão na direção do uso dos conhecimentos escolares para 

ampliar sua compreensão da realidade...” e partindo desse pensamento, constata-se que em 
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razão destes instrumentos usado na escola pelos docentes como, muitas vezes, o principal e até 

mesmo único instrumento de trabalho, é relevante olhar criticamente as práticas de produção 

textual. 

Considerando a síntese relacionada a características dos LDs que se destinam á 

educação básicae tendo como base o estudo de Rojo (2014), verifica-se ao que existe a 

indicação de aspectos positivos, mas também negativos em relação á produção de texto. Nesse 

sentido, cabe destacarque o aspecto positivo reside na qualidade dos textos que são apresentados 

e no que toca á composição do material, quais sejam: autênticos, diversos quanto aos gêneros, 

representativos quanto á autoria, adequados aos alunos. Todavia, há ainda o predomínio de 

textos que representam a variedade padrão, língua escrita, não se verifica diversidade de 

contextosde origem dos textos,e tampoucode variações linguísticas.De modo mais específico, 

no que se refere ainda a produção de textos, também se reconhece os aspectos relacionados á 

situação de produção,plurilinguismo e a heteroglossia que são deixados de lado e assim, não se 

verifica que haja com isso, um trabalho voltado para a diversidade de gênerose suas variedades 

linguísticas e ainda pouca reflexão em torno da produção de textos a ser construída pelos alunos 

(TAGLIANI, 2011). 

Analisando essa reflexão se percebe que o foco reside ainda na língua padrão e ainda se 

pode mencionar o que pontua Reinaldo sobre as práticas de produção de textos via livro 

didáticoque pontua, em um primeiro momento as perspectivas  de tratamento da produção de 

texto, pois conforme esse autor, quando se pensa na produção  como produto segue-se o 

pressuposto da Linguística de Texto difundida na década de 1980  e que traz como pressuposto 

teórico a percepção de que o texto não deve ser considerado apenas como uma estrutura , mas 

sobretudo, pela construção de sentidos e que assim sendo, tem como objetivo a construção dos 

seus sentidos, objetivando ampliar esse domínio do ensino da língua.  

Para Tagliani (2011) cabe salientar que se deve considerar a leitura e a escrita como 

habilidades complementaresno desenvolvimento da competência textual do aprendiz, uma vez 

que é através da leitura que o educando percebe traços específicos de uma texto, levando-o a 

uma construção correta e adequada bem como ainda eficiente de textos escritos pelos próprios 

alunos.  No que se refere ainda a essa perspectiva, deve-se perceber ainda que a descrição do 

funcionamento da língua está para além do nível da frase, uma vez que a competência textual 

não equivale à competência frásica, e porque essa suposição seria uma base teórica insuficiente 

para abarcar o funcionamento do texto.  

Na análise de Reinaldo (2015), o trabalho com a exploração de textos, assumiu, na 

década de 1990, uma estruturarelativamente autônoma, com organização interna própria e ainda 
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tal modelo persiste como meio básico de referencia ao ensino da escrita. Com isso, se levarmos 

em consideração a noção de gêneros enquanto um conjunto de enunciados de uso concreto na 

sociedade, a narração a descrição, e a dissertação, que são tipologias de base clássica, passariam 

a ser considerados modos de composição dos diversos gêneros de circulação social e nessa 

perspectiva, o texto“é entendido como produto empírico de uma ação verbal, ou seja, uma 

unidade linguística que se caracteriza por uma organização de elementos, segundo regras 

coesivas que garantem a transmissão de um conteúdo de forma coerente” (REINALDO, 2015, 

p. 92).  

Por outro lado, se avalia que, considerando a perspectiva do texto como um processo, 

existem dois fatoresque atuam paralelamente ao ato de escrever: f os fatores sociais cuja escrita 

se dá em torno das práticas da realidade social que cerca o indivíduo e os fatores cognitivos em 

que pese o conhecimento de mundo, da língua e do tipo de texto. Trata-se de uma abordagemque 

tem como pressuposto a necessidade de se criar situações que sejam favoráveis ao 

desenvolvimento de potencialidades cognitivas, para além da compreensão de que o ato de 

escrever se configura como um processo de monitoração que envolve etapas de revisão do texto 

produzido (TAGLIANI, 2011). 

Ao longo dos últimos anos, é possível afirmar que se tem uma evolução de 

conhecimento em torno do ensino da escrita.Atualmente, tem-se as políticas públicas, as 

pesquisas e a literatura brasileira que vem construindo estudos e experiências que tem 

acentuado a necessidade deum trabalho mais enfático com a produção textual na sala de aula, 

pontuando que essa habilidade não pode ficar relegada a um segundo plano, e mais ainda se 

tornou notório que a produção textual é um dos principais elementos para formar escritores 

competentes, indubitavelmente. Diante disso, se afirma que o texto se constituicomo base do 

ensino da língua no ensino fundamental, pois sabido é que, em uma sociedade alfabetizada, a 

produção de texto esta presente em todas as esferas sociais, culturais e científicas (CAMPS, 

2006).  

No entanto, fato é que, reconhecidamente se sabe que a forma pela qual as instituições 

formais de ensino tem trabalhado com a língua, muitas vezes tem deixado a desejar e por siso, 

se torna pertinente que se compreenda a multiplicidade de textos produzidas em sociedade não 

é apenas um simples fato,sobretudo, quando se considera a trajetória do texto que se utiliza na 

escola  como “pretexto”, e que serve não apenas para o ensino da gramática normativa, mas 

também para a gramática textual, segundo o pressuposto de que quem sabe a regra , sabe como 

proceder (ROJO; CORDEIRO, 2004). 

E ainda segundo Marcuschi (2008) declara:  
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Um problema do ensino é o tratamento inadequado, para não dizer desastroso, 

que o texto vem recebendo, não obstante a muitas alternativas e 

experimentações que estão sendo hoje tentadas. Com efeito, introduziu-se o 

texto como motivação para o ensino sem mudar as formas de acesso, as 

categorias de trabalho e as propostas analíticas (MARCUSCHI 2008, p. 58).  

 

Na escola se verifica ainda que quase não há espaço para a produção textual, tendo em 

vista que o professor de língua portuguesa deve se desdobrar para dar aulas de gramática, 

ortografia, trabalhar a leitura, a compreensão de texto, de maneira que a produção textual fica 

sempre para um ultimo momento. Contudo, deveria ser o caminho reverso, pois o trabalho com 

a produção textualé uma excelente oportunidade de aprimoramento das habilidades de e leitura 

e escrita e que se iniciam mesmo antes do aluno ingressar na escola e assim, se observa que o 

trabalho com a produção textual deve servir como ponto de partida para o desenvolvimento das 

atividades em sala de aula e que podem ainda ser voltados para um trabalho com textos de real 

interesse dos alunos, além do foco nos gêneros que são necessário a fim de que se amplie sua 

participação social(TAGLIANI, 2011). 

No livro didático, o trabalho com a prática da produção textual visa formar alunos 

escritores competentes, que estejam aptos a criar textos coerentes, coesos e eficazese nessa 

direção, cabe á escola propor aos alunos atividades diversificadas que estimulem sua 

criatividade e seu desempenho e com isso, permitam que se desenvolvam em suas competências 

e especialmente, na competência da escritasegundo as recomendações do PCNs (BRASIL, 

1997) declaram: 

 

A produção de discurso não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se 

relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, 

os textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e 

contínua relação uns com os outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se 

explicite. A esta relação entre o texto produzido e os outros textos é que se 

tem chamado intertextualidade (BRASIL, 1997, p. 21). 

 

No citado acima, é possível compreender que, muitas vezes, os professores podem 

acreditar que não há temas a serem debatidos e escritos pelos educandos quando se fala em 

constantee continua relação uns com os outros, significa que o próprio meio que cerca o 

educando pode ser tema de produções textuais em sala de aula.   

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

7
7

9
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo aqui realizado se compreende que a prática de produzir textos 

eficientes não é uma tarefa fácil e agradável aos olhos do educando e educador. Ambos, não 

apresentam de forma geral, simpatia pela produção textual.  

Na prática, dentro e fora da escola, averígua-se que ao se pensar no aluno, a dificuldade 

é grande em face de eu a escola e a família nãoproporcionam ao sujeito um contato sistemático 

com bons matéria, o que leva ao fracasso do aluno na produção textual, assim, como em sala 

de aula, produção textual nem sempre é trabalhada, já que consiste no conteúdo final das 

unidades dos livros didáticos relegando essa habilidade a um segundo plano, gerando a 

impressão de menos relevante que outros aspectos da língua portuguesa. Poucas ou nenhumas 

situações que exijam práticas de produção textual é fato na realidade da escola pública 

brasileira.  

O estudo verifica que ainda hoje é possível observar que muitas escolas ainda oferecem 

uma produção de textos aos educandos uma redação centrada no discurso do professor, ou seja, 

o aluno escreve apenas pra seu professor na tentativa de responder ao que lhes é solicitado que 

é a escrita de textosa partir do nada, com muito rigor gramatical, coerência e coesão. O desafio 

é, portanto, imenso, mas não intransponível, quando se deve repensar na coragem de 

municiarmos de coragem e revestir-se de uma prática pedagógica que vise o redirecionamentos 

das praticas de produção textual  
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RESUMO 
 

É bem trivial afirmar que inexiste um livro didático cuja proposta pudesse se adequar às necessidades 

de um contexto de ensino e aprendizagem, visto que cada situação de ensino/ aprendizagem é única, 

além disso, sabemos que o professor é o principal responsável em uma prática de ensino, cabe a ele 

adaptar e/ou complementar o livro didático, até mesmo produzir um material didático que seja adequado 

ao seu contexto. O livro didático desempenha um papel central não somente no processo de ensino 

aprendizagem de uma língua estrangeira como também na formação linguística e reflexiva do estudante. 

Em aulas de língua inglesa, o uso consciente e crítico do livro didático tem papel importante no 

desenvolvimento das habilidades necessárias para aprender uma nova língua. Dessa forma, nota-se que 

o sucesso do livro didático em sala de aula está mais centrado no uso que professores e alunos fazem do 

material em si. Pensando nisso, e levando em consideração as experiências vividas no período do Estagio 

Supervisionado no Ensino Fundamental, temos como objetivo refletir sobre como o livro didático de 

língua inglesa é utilizado em sala de aula por professores do Ensino Fundamental I, discutindo 

principalmente sobre a escolha do livro e de como essa escolha pode prejudicar ou auxiliar o trabalho 

docente. Para tanto, foram necessárias as contribuições dos autores Dias (2009), Oliveira (2009), 

Martinez (2009), Xavier e Souza (2008), Coracini (1999), entre outros. Os resultados apontam ainda 

para uma indefinição do que se constitui como livro adequado ao contexto e para a necessidade dos 

professores serem mais incisivos nos critérios de escolha e uso. Apontam também para a importância 

do livro na medida em que hoje ele carrega uma variedade de elementos de natureza multimodal que 

poderiam possibilitar a aprendizagem de maneira mais ampla. 

  

Palavras-chave: Livro didático. Língua Inglesa. Escolha. Uso. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O professor tem hoje à sua disposição uma infinidade de recursos de natureza 

tecnológico-digital, tais como sites, chats, e blogs, grande maioria de acesso irrestrito na rede 

de internet, além de recursos digitais do tipo drives como CDs, DVDs etc. que podem auxiliá-
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lo no trabalho de ensino-aprendizagem fora e dentro da sala de aula. Apesar de todo esse 

aparato, na grande maioria dos contextos de ensino e aprendizagem, o livro didático (impresso) 

continua sendo o material essencial utilizado nas aulas, considerado, assim, como uma 

ferramenta de fundamental importância (PEREIRA, 2013, p. 113) para o desenvolvimento do 

que tem se denominado habilidades e competências na língua e, consequentemente, para a 

formação linguística do aprendiz na língua inglesa, incluído aí estão os aspectos intelectuais e 

sociais desse aluno no que concerne à formação sua integral, a que as escolas se propõem e da 

qual a língua inglesa é componente curricular que colabora para essas finalidades.  

Nesse sentido, voltando para o contexto de uso do livro didático de língua estrangeira, 

mais precisamente o de língua inglesa, entendemos que esse material se constitui em um 

instrumento didático multimodal, ou seja, um material que proporciona inúmeras maneiras de 

construir significados na língua. Essa compreensão da língua inclui uma série de elementos 

semióticos que a complementa: sons, imagens, gráficos etc. Para o ensino, essa compreensão 

dos multiletramentos é exatamente isso: a manifestação das múltiplas formas dos textos 

enquanto gêneros que circulam socialmente carregados de inúmeros elementos semióticos, 

como também das mais variadas culturas que perpassam as vidas dos grupos de estudantes. Foi 

isso que desencadeou de multiletramentos (ROJO, 2012, p. 13).  

Nota-se que o livro didático pode ser entendido como gênero discursivo, multi-

semiótico e até objeto de representação, pois a partir dele, as pessoas envolvidas na interação 

que se dá em sala de aulas mediadas por ele podem e certamente o faz – refletir muito do 

contexto em que se inserem, porque participaria na sala de aula de experiências com linguagens 

típicas do cotidiano, só assim fazem sentido.  

Dessa forma, percebemos que o livro didático de inglês pode se constituir em uma 

excelente ferramenta, um elemento de natureza pedagógica colaboradora seja em sala de aula, 

ou apenas dando suporte pedagógico ao professor como uma fonte material para planejar suas 

aulas. Entretanto, levando-se em consideração que as experiências vivenciadas em escolas 

públicas, por exemplo, dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, que nos provocou a 

essa reflexão (com o estágio no EF) notamos que grande parte dessas instituições adota livros 

cujas propostas podem não dialogar com a realidade do público-alvo, ou seja, parecem não 

estar/ser compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos para assim poder 

auxiliar o docente na sua prática em sala de aula e fazê-los aprender a usar a língua. Notamos 

que, na maioria das vezes, o professor enfrenta dificuldades em trabalhar com o livro ou resolve 

não utilizar o material nem mesmo como apoio, por razões bastante complexas e diferentes.  
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Já se discutiu bastante, e concordamos que seja verdadeiro, que é muito difícil encontrar 

um livro didático que atenda todas as necessidades dos alunos (aqui falamos de livros 

adequados a contextos de aprendizagem, que respeitem questões locais e também linguagem e 

exercícios condizentes com o cognitivo dos aprendizes, inclusive etapas de atividades e 

conteúdos), visto que cada situação de ensino/ aprendizagem é única, além disso, sabemos que 

o professor é o principal responsável por uma prática de ensino, cabe a ele adaptar e 

complementar o livro didático, ou até mesmo produzir material didático que se enquadre em 

seu contexto (ALMEIDA FILHO, 2003), contudo parece haver falhas na escolha do material.  

Diante disso, buscamos como esse estudo refletir sobre como o livro didático de língua 

inglesa é escolhido e está sendo utilizado em sala de aula por professores do ensino fundamental 

I, discutindo principalmente sobre a sua escolha e como esse processo pode prejudicar ou 

auxiliar o trabalho do docente, já que o livro didático exerce grande importância no trabalho do 

professor de inglês, ele deve ser, portanto, examinado e avaliado mais atentamente antes da sua 

escolha. Para tanto, como o trabalho se caracteriza como uma revisão bibliográfica, foram 

necessárias as contribuições de alguns estudiosos como Dias (2009), Oliveira (2009) que 

propões reflexões sobre a relação material didático e aprendizagem. Martinez (2009), Xavier e 

Souza (2008) que nos trazem colaborações no campo do gênero dos letramentos e dos 

multiletramentos e, também Coracini (1999) que propões explorar elementos de natureza 

discursiva nos trabalhos com a língua materna e estrangeira em sala de aula, mas 

principalmente, assinalando que a aprendizagem de uma LE em sala de aula tem que se dá na 

vertente de uma abordagem comunicativa.  

 

2 DUAS EXPERIÊNCIAS DISTINTAS NO ESTÁGIO: O LIVRO DIDÁTICO DE 

LÍNGUA INGLESA EM USO 

 

Antes de refletir sobre o livro didático em uso, vale salientar que, como dissemos 

anteriormente, a problemática surgiu a partir das vivências no período do primeiro estágio 

supervisionado da graduação em Letras Inglês, que fora realizado no âmbito do Ensino 

Fundamental. Nossas atividades se deram em duas escolas públicas, uma no município de 

Ererê/CE, e a outra no município de Luís Gomes/RN. Durante esse período, pudemos perceber 

que em suas práticas, as professoras colaboradoras, tinham visões bem parecidas em relação ao 

livro didático, porém a abordagem do livro se dava de maneiras bastante distintas.  

Embora os livros das professoras sejam diferentes, de editoras diferentes, a questão 

crucial que tentamos compreender aqui é: como elas trabalhavam com os seus respectivos 
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materiais didáticos mesmo achando que eles não atendiam a sua realidade, e sem deixar de levar 

em consideração que eles estavam ali, nas mãos dos alunos em todas as aulas. As professoras, 

cada uma à sua maneira, evidenciaram que o trabalho com tais livros didáticos dificultava ainda 

mais o ensino/aprendizagem da língua inglesa, pois os alunos tinham bastante resistência em 

fazer o que pediam, visto que muitas vezes sequer conseguiam atribuir sentido aos temas 

conteúdos e atividades que livro abordava, por isso, uma delas tomou a decisão de simplesmente 

não utilizá-lo. A partir disso, passou a elaborar e trazer material extra, diversificado para suas 

aulas. Já a outra professora, utilizava o livro didático normalmente, trazendo apenas atividades 

complementares quando necessário.   

Diante do relatado, percebe-se que primeiramente temos que entender como se dão os 

processos de escolha e avaliação do material distribuído nas escolas públicas. Segundo Dias 

(2009, p. 221) “Embora o processo de avaliar o LD de LE seja uma tarefa árdua [...] nada 

justifica a ausência de uma avaliação criteriosa deste recurso-chave das interlocuções entre 

professor, aluno e conteúdo a ser ensinado e aprendido”. 

Notamos que o material didático hoje presente na maioria das escolas brasileiras se 

mostra de suma importância para a comunidade escolar, pois ele serve de suporte para a 

realização e sequência de atividades que precisam ser desenvolvidas no decorrer do ano letivo. 

Porém, para que isso fosse possível, nas escolas públicas brasileiras lutou-se por décadas até 

que se pudesse ter o livro de inglês nas salas de aulas de ensino fundamental e médio. Segundo, 

ocorreu um grande debate para que pudesse se responder a uma pergunta muito simples, porém 

determinante para a chegada do livro didático às mãos de alunos e professores de escolas 

públicas no Brasil: qual seria o melhor material didático para trabalhar em sala de aula?  

E para isso é preciso voltar também a um período da história bem mais anterior que nos 

remete inclusive aos nossos antepassados, a sociabilidade dos homens, alavancadas e mediadas 

pelo registro escrito é bastante antigo. O homem primitivo lidou com o registro escrito de uma 

maneira bastante lúdica, os mesmos escreviam em suas cavernas os registros da sua atividade 

diária, a existência de sítios arqueológicos nos quais encontramos esses registros dá aos 

historiadores, e consequentemente a nós a desconfiança de que para estabelecer meios de 

comunicação com seus grupos os homens primatas recorreram a esse tipo de tecnologia. 

Citamos isso, apenas para encontrar uma referência dos registros de linguagem impressa, mas 

nos remetemos agora a um período bem posterior: o domínio da escrita no papel. Para tanto, 

nos valemos de Oliveira (2009, p. 17) quando afirma: “foi o papel o grande revolucionado de 

diversas práticas sociais letradas e, principalmente, das práticas educacionais”. 
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Entende-se que didático é aquilo que tem como função básica viabilizar a instrução, ou 

seja, “próprio para instruir”, abrangendo um “conjunto de meios, técnicas e procedimentos que 

concorrem para a apropriação, por um sujeito determinado, de elementos novos de todas as 

ordens” (MARTINEZ, 2009, p. 9). Então, a julgar por essa afirmação de Martinez o didático, 

no que se refere ao livro, é o elemento que irá ser usado na sala de aula, por todos os sujeitos 

envolvidos no processo e que vai ser trabalhado durante todo o ano letivo. Isso requer 

consequentemente um planejamento das aulas por parte dos professores e o livro deve carregar 

as propostas de avaliação e os métodos que irão ser abordados pelo professor.  

Para Xavier e Souza (2008), o LD funciona como um guia para o professor que utiliza 

esse instrumento em sua atuação e dos alunos em sala de aula. Seguindo essa linha de 

pensamento, Coracini (1999) traça uma discussão acerca das críticas em torno do livro didático, 

principalmente com o surgimento da abordagem comunicativa, revelando que depois do 

advento da abordagem comunicativa o livro didático (LD) passou a ser criticado por muitos 

professores de LE, e a acusação era de que o LD acabava limitando o trabalho do professor.  

São essas e outras indagações que nos fazem refletir como é escolhido o livro didático, 

quais são os critérios apontados que se fazem necessário para a escolha deste material, que 

como visto, deve se constituir em um norte para o aprendizado de alunos e também um dos 

suportes para o trabalho dos professores.  E para dar uma ideia de como ocorreu essa trajetória, 

iniciaremos abordando este percurso pelo qual o livro sai de sua concepção e chega ao uso 

prático nas escolas públicas do país. Primeiro, é preciso lembrar que o livro didático no Brasil 

virou política pública. Na década de 1990, como resultado de um amplo processo de 

reestruturação da educação brasileira, a necessidade de aquisição pelo governo e a utilização 

livro didático para as aulas de línguas estrangeiras nas escolas ganhou força entre os que 

dirigiam o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) fruto de uma solicitação dos professores 

de norte a sul do Brasil. E assim, o livro acabou chegando anos mais tardes às escolas.  

Contudo é necessário compreender também que antes de chegar às escolas o material 

passa por um processo de avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC), que também 

é responsável pela aprovação das propostas didáticas desses livros que são distribuídos para as 

escolas públicas, hoje com uma dinâmica também diferente no que se refere ao processo de 

escolha em si, visto que os professores, por razões de avanço nessa comunicação, fazem essas 

escolhas online.  

A distribuição é feita pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e a utilização 

do livro tem como objetivo principal auxiliar o trabalho pedagógico dos professores da rede 

pública de ensino (conforme se lê na proposta do PNLD, 2012). E, segundo, a escolha dos livros 
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é feita pelos professores das escolas públicas de todo o país, por meio do Guia do Livro 

Didático, onde têm a oportunidade de escolher os livros de sua preferência para serem 

trabalhados por um período de três anos, isto é, a cada três ano é dada a escola a possibilidade 

de reestruturar as escolhas dos livros e aos seus autores – fora desse contexto, a possibilidade 

de reestruturar as propostas didáticas empreendidas nos materiais. Os livros são escolhidos por 

apontamentos de duas opções de títulos, por disciplina (componente curricular) e, se a primeira 

não conseguir ser negociada no Ministério, juntamente com os detentores dos direitos autorais 

e editores, a segunda proposta passa a valer como livro adotado. 

Porém, percebe-se que esse processo não dá de conta do que deveria efetivamente 

ocorrer, nota-se com isso que há uma lacuna entre escolha e a avaliação desse material, que 

pudesse julgar mais adequadamente se esse livro de fato se enquadra na realidade da escola. 

Muitas das vezes o profissional não possui contato com o livro que irá utilizar na sua 

prática pedagógica, outras realidades nas quais o professor trabalha não tem sequer o direito de 

opinar sobre a adoção do livro e quando vê já foi escolhido. Esses são exemplos que acabam 

por ferir a autonomia dos professores para a escolha e acaba não levando em consideração 

alguns aspectos importantes como as orientações teóricas, a linguagem para o nível do aluno, 

uma reflexão sobre as temáticas mais relevantes aos fatores locais etc. É preciso afirmar, 

contudo que na grande maioria dos contextos de ensino, ao próprio professor é dada a 

oportunidade de fazer suas escolhas. Ocorre que muitas vezes, acabam fazendo apenas uma 

avaliação mais superficial em que se folheia o livro, mas não se detém a reflexões mais 

profundas sobre os aspectos mais relevantes como adequação linguística e temática, padecendo 

muitas vezes de sistematização nas escolhas.  Em relação a esse processo de avaliação pelos 

professores, Ramos (2009, p. 183) afirma que:  

  

Os professores que utilizam o LD como ferramenta auxiliar recorrem à forma 

impressionista para avaliá-lo, e concentram-se, nos textos e atividades que são 

examinados, como material potencialmente usável, por um lado, e, por outro, 

naquilo que o professor julga importante que os alunos aprendam. Raramente 

o professor lê a apresentação do LD, suas orientações teóricas (quando tem) 

para melhor compreender que abordagem subjazem ao material, 

principalmente se ele já for mais experiente. Por isso, advogo que o processo 

de avaliação é fundamental não só para que o professor faça suas escolhas 

informadas, mas também para que possa melhorar sua competência 

profissional, adquirindo uma postura avaliativa, sistemática e critica para fazer 

mudanças necessárias. 

 

Levando em considerações esse pensamento, em relação à Língua Estrangeira, neste 

caso a Língua Inglesa, nota-se que o processo de escolha do livro didático sofreu e ainda vem 
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sofrendo algumas intempéries. Como por exemplo, o fato de que é esperado que os livros de 

Língua Estrangeira fossem o desenvolvimento das chamadas quatro habilidades linguísticas e 

que são essenciais para aprendizagem de uma língua, a saber: speaking, listening, writing, 

reading (falar ouvir ler e escrever). Porém, diante de observações e descrições de pesquisas que 

apontaram essas fragilidades, até mesmo pelas descrições que os alunos fazem de suas 

experiências com os livros, a maioria dos aprendizes afirmam que os livros não abrangem todas 

essas habilidades. Com isso, pode-se perceber que os LDs de línguas estrangeiras precisam 

cuidar de uma proposta que se faça prática para o uso da língua e nas quais os conteúdos possam 

ser trabalhados de modo a fazer mais sentido e, sobretudo que possam dar cabo do 

desenvolvimento de todas as habilidades de uso da língua para as quais a gramática seja apenas 

um aspecto adicional, visto que a gramática tem sido foco de grande discussão ao longo de 

décadas, em relação à sua presença e abordagem nos materiais que estão a disposição para se 

aprender LE nas escolas, até mesmo antes da chegada do livro. 

Pensando essas questões dentro das práticas pedagógicas das professoras que foram 

nossas colaboradoras por ocasião do estágio, pudemos notar: i) que ambas as professoras já 

estão, respectivamente, em suas escolas há muito tempo e que, em tese, deveriam participam 

do processo de avaliação e escolha do livro; ii) que as professoras podem não ter procedido às 

escolhas, conforme determinado pelas regras definidas pelo PNLD, desconfiamos desse aspecto 

quando analisamos o material trabalhado, por exemplo em uma das escolas, a proposta adotada 

é pelo livro da Coleção didática intitulada Time to Share, utilizada nas turmas de 7º anos e que 

a professora não consegue fazer considerações analítico-avaliativas sobre a proposta do livro. 

Afirmou que usava o livro, mas não tinha participado da sua escolha.  

Para efeito das análises neste artigo, decidimos por fazer considerações a apenas sobre 

um dos livros, utilizado em uma das escolas, tendo em vista que na outra realidade vivenciada 

por ocasião do estágio a professora efetivamente não utiliza livro didático em suas aulas.  

Podemos perceber no decorrer do estágio, mesmo sem uma análise mais detalhada, que 

o livro apresenta uma linguagem muito formal, por vezes isso torna o material inacessível ou 

de difícil compreensão por parte de quem está lendo. O fato do livro ainda enveredar por uma 

perspectiva muito forte em relação à abordagem gramatical gera uma atitude enfadonha por 

parte dos alunos. Na maioria dos textos abordados concretiza-se um enfoque apenas relacionado 

às regras da língua (Inglês), deixando de lado, por exemplo, atividades de reflexões sobre os 

textos que pudessem resultar em gestos de interpretação textual e consequentemente, 

construção de sentidos na língua com uma correlação com a realidade comunicativa. 
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Por outro lado, o material (livro impresso) aponta para aspectos bastante positivos 

porque contém uma grande quantidade elementos que poderiam promover exercícios de leitura 

e análise visuais. Com isso abre-se a possibilidade de explorar construções de sentidos por meio 

de outras linguagens (imagens por exemplo) e aí possibilitar aos alunos leituras de natureza 

diversificada. Há também o fato de que é disponibilizado para os alunos o material em áudio. 

Como esses áudios estão contidos em todo o material, eles se constituem em mais um recurso 

modal que servirá de desafio para que os alunos possam experienciar a língua falada, e mais 

que isso, responder a perguntas que envolvem a habilidade de audição (listening).  

Outro fator apontado como positivo é a questão de que ele envolve muitos aspectos 

culturais. Por exemplo, encontram-se ali disponibilizados diálogos entre personagens que são 

representados como sujeitos das mais diferentes etnias. Isso possibilita uma reflexão sobre a 

diversidade, que até pode servir a construção de estereótipos, mas pode também se prestar a 

desconstrução deles, oportunizados pela análise de suas aparências físicas como algo 

completamente secundário. Abordam-se também a realização de diferentes festas temáticas que 

procuram identificar aquilo que é típico e festivo em determinada região, característico daquelas 

pessoas, regiões, países e que são necessariamente perpassados por construções linguísticas.  

Diante disso, podemos perceber que o julgamento de um determinado material, que 

possa ser conceituado como bom ou ruir, pode surgir no processo de avaliação e consequente 

definição de sua escolha, onde muitos profissionais podem deixar escapar a escolha de materiais 

mais significativos para os seus contextos. Isso poderia desencadear prejuízos nas atividades de 

ensino e comprometimento das aprendizagens dos alunos. Nesse sentido, Ramos (2009) discute 

que: 

 

É essencial que o professor saiba avaliar, modificar, completar, levando em 

conta os objetivos do curso, a realidade da escola em que trabalha as 

necessidades e desejos dos alunos, as necessidades locais e, principalmente 

hoje, as novas concepções de ensino/aprendizagem e de linguagem vigentes 

nos documentos oficiais. [...] sem passar por um processo de avaliação, 

dificilmente o professor poderá ter a visão de que ele pode ser ‘um bom 

criado’, ‘um guia’, ‘uma ferramenta auxiliar’ (RAMOS, 2009, p. 194).  

 

Dessa forma não se pode esperar que o livro didático seja uma grande ferramenta se lhe 

faltou a devida avaliação. Esse processo que cabe exclusivamente ao professor, ele tem a 

responsabilidade de escolher bons materiais, inclusive se fazer consciente da necessidade de 

fazer as alterações necessárias, buscar materiais extras/complementares e ainda estar atento a 

insumos impressos e de outra natureza que possam auxiliar o seu trabalho e ao mesmo tempo a 
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aprendizagem dos alunos. Assim, ao realizar este trabalho percebemos que há não apenas 

algumas lacunas na escolha do livro como também é possível perceber que o livro didático 

apresenta propostas ainda muito vulneráveis, muitas falhas, por isso é importante ressaltar que 

apesar da forte presença desses materiais impressos na sala de aula ele ainda contribui pouco 

para o efetivo domínio da língua, para a aprendizagem e o processo de avaliação e escolha são 

centrais.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com essas reflexões objetivamos apontar que o livro didático se constitui em uma 

grande ferramenta, cujo princípio não é outro senão a sistematização das atividades de sala de 

aula e, por conseguinte, a melhoria da qualidade do ensino de língua inglesa.  

O que parece ser problemático ainda é a falta de uma solução mais concreta para as 

inadequações que os livros didáticos dessa disciplina ainda padecem no sistema educacional. É 

preocupante também que em muitos contextos ele ainda seja deixado de lado, apesar de uma 

política pública de editoração, escolha e aquisição que requer a destinação de muitos recursos 

do povo brasileiro.  

A alteração da concepção de materiais, o engajamento dos professores no processo de 

escolha e a consciência de que não há materiais didáticos feito sob medida para cada desses 

contextos de aprendizagem é uma perspectiva bem importante para os sujeitos que têm que 

lidar com esses desafios, mormente os professores que são responsáveis mais diretos por estas 

escolas e pelo gerenciamento de aprendizagem. Qual é o melhor material didático para se 

trabalhar em sala de aula? A resposta a essa pergunta é complexa, e nos arriscamos a dizer que 

isto “não é pergunta que se faça”, pois é possível que para ela não haja respostas, ou uma 

resposta.  

Por tudo isso, é importante que o processo de escolha dos materiais de língua estrangeira 

para a escola pública seja realizado de forma consciente que devem, no ato da escolha, analisar 

o livro colocado à apreciação pode de fato se constituir em um instrumento relevante para a 

prática do professor e aprendizagem dos alunos. Mas antes disso, observar a necessidade de se 

revisitar concepções de texto, ensino e, principalmente uma compreensão crítico-reflexiva da 

linguagem que inclua a percepção dos gêneros, da multimodalidade como elementos advindos 

de uma cultura em que as multisemioses dos textos e a multiculturalidade das pessoas sejam 

levados em conta para os multiletramentos, conforme vimos em Rojo (2012), tudo tendo como 

pano de fundo a abordagem comunicativa da língua, seu uso.  
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Como a conquista do livro didático para a escola e a educação brasileira foi um processo 

caro (nos múltiplos sentidos desse termo) é imprescindível que se lance sobre ele um olhar mais 

questionador, perceber que o LD é uma ferramenta de ensino que já vem sendo trabalhado há 

alguns anos nas escolas e que apesar disso a sua utilização ainda não é pacificamente discutida. 

Muitas vezes ele é o principal material do professor e único para os alunos, dessa forma a sua 

escolha e a utilização são os elementos mais centrais para o domínio da língua e para o 

alargamento das experiências de vida, mediadas pela língua do outro, pela língua que não 

precisa ser tão estranha, embora seja estrangeira. 
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A CRÍTICA METAFICCIONAL AO AUTOR-PERSONAGEM EM OS VISITANTES, 

DE BERNARDO KUCINSKI 

 

Paulo Guilhermino dos Santos – UFRN 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO 

 
Frente ao crescimento de discursos autoritários, a ficção brasileira contemporânea vem cada vez mais 

se debruçando sobre o período da ditadura civil-militar (1964-1985). Sabendo disso, este trabalho 

objetiva estudar a presença da crítica metaficcional a fatos que, tendo sido vividos na ditadura, são 

rediscutidos em Os visitantes (2016), de Bernardo Kucinski. Esse jornalista e escritor paulista estreou 

na literatura com o romance K. – Relato de uma busca (2014), sendo que na obra Os visitantes ele retoma 

algumas abordagens feitas na sua obra inaugural. Por meio da metaficção, os personagens de Os 

visitantes tecem críticas acerca dos fatos narrados em K. – Relato de uma busca. O alvo principal dessas 

críticas é um autor-personagem que se configura por ser a representação social daqueles que perderam 

familiares por causa da repressão. Em termos teóricos, com o intuito de subsidiar a análise, esse trabalho 

se ancora nos estudos sobre metaficção desenvolvidos por Gustavo Bernardo (2010) e David Lodge 

(2010). Dessa forma, pode-se constatar que a narrativa metaficcional é utilizada em Os visitantes para 

representar os sobreviventes da ditadura e as suas aflições em face dos traumas gerados por esse sombrio 

período da história nacional.  

 
Palavras-chave: Os visitantes. K. – Relato de uma busca. Metaficção. Bernardo Kucinski. Ditadura 

militar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, com o advento da Comissão Nacional da Verdade e com o 

fortalecimento de discursos autoritários, o período da ditadura civil-militar voltou a ser bastante 

discutido pelo conjunto da sociedade brasileira. Historiadores, sociólogos, cientistas políticos e 

até mesmo as pessoas comuns passaram a relembrar os eventos daquele período e debater sua 

importância para compreensão da atualidade. Na literatura, esse processo que rememoração do 

passado ditatorial também se fez sentir. Ao contrário dos anos seguintes ao fim da ditadura, 

marcados por um relativo silêncio a respeito do tema, a partir da segunda década do século XXI 

ocorreu um aumento substancial de obras literárias que abordam os anos de autoritarismo 

militar. Entre os romancistas que se voltaram para essa problemática, podemos destacar Milton 

Hatoum, Edgar Telles Ribeiro, Ivone Benedetti, Maria Pilla e Bernardo Kucinski. 

Neste trabalho, buscamos nos debruçar especificamente sobre a obra Os visitantes 

(2016), de Bernardo Kucinski. Esse autor é descendente de judeus poloneses que imigraram 

para o Brasil em face da perseguição nazista. Após uma longa carreira no jornalismo, Kucinski 

resolveu enveredar pela ficção escrevendo o romance K – Relato de uma busca (2014). Nesse 

romance de estreia, ele ficcionaliza a procura do seu pai, Majer Kucinski, pela filha 
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desaparecida durante a ditadura. Ana Rosa Kucinski e seu marido foram sequestrados, 

torturados e mortos pelos militares, sendo que seus corpos nunca foram encontrados. Ao narrar 

o desespero do seu pai em busca de informações sobre a filha, Bernardo Kucinski mistura fatos 

reais com episódios inventados. Dessa forma, ele usa a ficção para suprir a ausência de 

informações mais precisas sobre o sumiço de sua irmã. 

Não obstante, conforme já destacamos, nesse trabalho nos voltamos para a análise e 

interpretação da obra Os visitantes. Nessa novela, personagens citados ou que conheciam as 

pessoas citadas no romance K. – Relato de busca entram em contato com o autor para tecer 

diversas críticas acerca de sua obra inaugural. Por isso, o objetivo desse nosso trabalho é 

analisar detalhadamente a utilização da crítica metaficcional na novela Os visitantes. Isto é, 

mostrar como, por meio de uma consciência do narrado, essa obra ficcional se propõe a 

questionar os recursos, técnicas e demais escolhas narrativas empregadas em K. – Relato de 

uma busca. A partir desse objetivo, buscamos inicialmente delimitar o conceito de metaficção 

se ancorando nos estudos desenvolvidos por Gustavo Bernardo (2010) e David Lodge (2010); 

em seguida, fazemos a análise pormenorizada das críticas metaficcionais feitas pelos onze 

visitantes que compõem cada um dos capítulos da obra; ao final, explicitamos o destino de 

alguns personagens visitantes e apresentamos nossas conclusões acerca da narrativa estudada. 

 

2 A TEORIA DA METAFICÇÃO 

 

Para que possamos fazer uma análise sólida da crítica metaficcional presente em Os 

Visitantes, de Bernardo Kucinski, é preciso que antes estabeleçamos alguns pressupostos 

teóricos acerca do uso desse recurso metalinguístico. Nesse sentido, de acordo com Gustavo 

Bernardo, na sua obra O livro da metaficção (2010), o termo metaficção é utilizado para 

descrever “um fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, 

falando de si mesma ou contendo a si mesma” (BERNARDO, 2010, p. 9). Ou seja, a metaficção 

se define pela capacidade de uma obra tematizar a si mesma ou a sua própria condição enquanto 

gênero ficcional, sendo que esse processo se faz presente nas mais diversas formas de expressão 

artística: literatura, pintura, cinema, música, entre outras.  

De acordo com Gustavo Bernardo, é bastante comum se observar a presença da 

linguagem metaficcional em obras de excelência, isto é, naquelas obras consideradas acima da 

média. Na literatura, podemos citar como exemplo os romances Dom Quixote (1605), de 

Cervantes, e Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis. Além disso, na 

visão crítico carioca, o ato da ficção falar de si própria é uma variação do enigma da identidade 
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humana. Assim como estamos constantemente refletindo sobre nossas existências individuais, 

a ficção também precisa buscar um sentido para si, algo que justifique sua presença no mundo 

e lhe aponte caminhos de atuação.  

No que se refere à origem da metaficção, Gustavo Bernardo afirma que esse recurso 

existe desde os primeiros mitos e as primeiras tragédias. Entretanto, o termo “metaficção” só 

foi cunhado em meados do século XX pelo escritor Willian Gass. Esse autor utilizou tal termo 

para designar novos romances americanos que subvertiam “os elementos narrativos canônicos 

para estabelecer um jogo intelectual com a memória literária, ou seja, para estabelecer um 

diálogo entre ficções” (BERNARDO, 2010, p. 39). Já no que se refere às características da 

metaficção, é importante destacar a tendência da arte metaficcional de se opor à convenção 

realista, uma vez que a autoconsciência artística desfaz o contrato de ilusão entre autor e leitor. 

Enquanto o realismo se define pelo objetivo de plasmar na ficção a realidade, a metaficção 

tende a se caracterizar pelo questionamento do real e pelo desvendamento dos mecanismos que 

produzem o inventado. Por isso, Gustavo Bernardo aponta “como característica principal da 

metaficção a consciência de si ou autoconsciência, mas uma autoconsciência socrática que 

procura tão-somente o quanto não sabe” (BERNARDO, 2010, p. 45). 

Além dessa rejeição à prosa realista, podemos citar outras características bastante 

evidentes nas narrativas metaficcionais. São elas: ceticismo, autoanálise e, principalmente, 

negação do escritor como sendo um deus ou um gênio. Especialmente na literatura, os autores 

se fazem presentes nas suas obras com todas as suas deficiências e fragilidades. Por isso, em 

termos de autoria, “a metaficção representa, sim, a busca da identidade, mas ao mesmo tempo 

define essa busca como agônica: dizer quem sou é uma necessidade que me exige sair de mim 

para poder me ver, o que é uma impossibilidade” (BERNARDO, 2010, p. 52). É nesse ambiente 

de agonia, medo e incerteza metaficcionais que os escritores moldam suas obras e suas próprias 

personalidades. 

Diante da apresentação dessas considerações gerais sobre a origem e as características 

da metaficção, podemos agora focalizar nossa atenção num tipo específico de arte 

metaficcional: a metaliteratura. De acordo com Patricia Waugh,1 os romances metaficcionais 

sugerem, em certa medida, que as ficções são fatos. Isto é, que a literatura tem a capacidade de 

ser mais real que a própria vida. Essa visão pressupõe o entendimento da história como sendo 

uma construção provisória, portanto, passível de revisão. Com isso, nos romances pautados pela 

                                                             
1 Nascida em 1956, a crítica literária e historiadora britânica Patricia Waugh desenvolve estudos relacionados a 

teoria feminista e a ficção pós-guerra. Entre suas publicações, Metafiction: the theory and practice of self-

conscious fiction (1984) se destaca por ser uma obra essencial para os estudos sobre autoconsciência literária. 
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metaficcionalidade, o autor tende a intensificar sua presença na ficção, deixando cada vez mais 

evidente sua ausência no mundo real. Ademais, Gustavo Bernardo destaca, para além do autor, 

alguns pontos relevantes sobre o leitor de metaficção. Em termos de interação, esse o leitor é 

sempre levado a conhecer os bastidores da obra: 

 

Sabemos que a metaficção é uma ficção que explicita sua condição de ficção, 

quebrando o contrato de ilusão entre o autor e o leitor, ou entre o diretor e o 

espectador. A metaficção se define bem como uma ficção que não esconde o 

que é, obrigando o espectador, no caso, a manter a consciência clara de ver 

um relato ficcional e não um relato “verdadeiro” (BERNARDO, 2010, p. 181). 

 

A metaliteratura é, portanto, uma vertente da metaficção que desautomatiza o olhar do 

leitor, fazendo com que ele desnude os artifícios que servem para ocultar a ficcionalidade de 

uma determinada obra literária. Assim, para Gustavo Bernardo, a metaficcionalidade narrativa 

“oferece as certezas de que precisamos, ao passo que o real provoca as dúvidas que nos 

angustiam” (BERNARDO, 2010, p. 259). 

Não obstante essa breve exposição do conceito de metaficção segundo Gustavo 

Bernardo, passamos agora as considerações sobre o tema de acordo com o pensamento do 

escritor David Lodge. No seu livro A arte da ficção (2010), Lodge explica que a “metaficção é 

a ficção que versa sobre si mesma: romances e contos que chamam a atenção para o status 

ficcional e o método usado em sua escritura” (LODGE, 2010, p. 213). O autor britânico destaca 

que na narrativa metaficcional a ficção fala de si mesma, manifestando de maneira explícita a 

autoconsciência de sua existência e questionando as barreiras que separam vida e arte. Em 

termos de exemplificação, para Lodge, Tristram Shandy (1761), de Laurence Sterne, é o modelo 

paradigmático de obra literária metaficcional.  

No momento seguinte de sua argumentação, Lodge ressalta o aumento exponencial de 

obras metaficcionais na modernidade e na pós-modernidade. Mesmo assim, destaca: 

 

A metaficção não é, portanto, uma invenção moderna, mas uma forma que 

muitos escritores contemporâneos julgam interessante, porque se sentem 

sufocados por seus antecedentes literários, oprimidos pelo medo de que tudo 

o que tenham a dizer já tenha sido dito antes e condenados pelo ambiente 

cultural moderno a ter essa consciência (LODGE, 2010, p. 214). 

 

Em oposição a esse cenário opressivo, a metaficção apresenta muitos atrativos aos 

escritores. Fazendo referência às obras de romancistas ingleses, David Lodge, assim como 

Gustavo Bernardo, destaca a capacidade das narrativas metaficcionais desvelarem a 

artificialidade do realismo convencional e conseguirem desmobilizar a crítica literária. No mais, 
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de acordo com Lodge, as obras metaficcionais “lisonjeiam o leitor ao tratá-lo como um intelecto 

elevado e sofisticado o bastante para não se chocar com a confissão de que uma obra de ficção 

é uma construção verbal, e não um fragmento da vida” (LODGE, 2010, p. 214). 

Por meio dessa exposição sucinta acerca da teoria da metaficção, pudemos observar que 

os romances metaficcionais se caracterizam essencialmente pela capacidade de tematizarem a 

própria literatura e de questionarem o realismo mais ingênuo. Além disso, a chamada 

metaliteratura expõe a posição agônica do produtor e do consumidor de ficção: o autor, por um 

lado, busca sempre evidenciar aspectos que o impedem de produzir uma obra à altura da 

realidade; já o leitor, por outro lado, busca sempre encontrar na ficção um espaço de reflexão 

mais genuíno e desafiador. Vejamos agora, por conseguinte, como essa metaficcionalidade se 

torna crítica literária em Os visitantes. Para isso, vamos analisar essa obra pondo-a em relação 

com K. – Relato de uma busca, pois somente assim é possível compreender a sofisticada relação 

dialógica estabelecida entre essas duas narrativas. 

 

3 AS CRÍTICAS DOS VISITANTES  

 

Em Os visitantes, várias pessoas procuram o autor-personagem para manifestar sua 

visão acerca de K. – Relato de uma busca, obra publicada anteriormente por Bernardo Kucinski. 

Já na abertura da novela é possível identificar alguns indícios apontando para essa intenção 

narrativa. Como a novela Os visitantes é composta de duas epígrafes, elas fazem alusão a 

dificuldade de comunicação entre os seres humanos e a proliferação de interpretações distintas 

diante da ausência de fatos concretos. A primeira epígrafe é uma passagem bíblica do Gênesis: 

“Desçamos e confundamos a língua deles, para que um não entenda o que o outro fala”. Já a 

segunda epígrafe é uma citação de S. Y. Agnon:2 “Os fatos são escassos, as palavras, 

numerosas”. Portanto, esses intertextos já condensam a linguagem de conflito e de 

questionamento que permeia toda a relação entre os visitantes e o autor-personagem. Ademais, 

além de ser dedicada a Ana Rosa Kucinski e ao seu marido Wilson Silva, ambos mortos pela 

ditadura, a obra Os visitantes também traz um alerta do autor muito semelhante ao que se 

encontra em K. – Relato de uma busca: “Tudo aqui é invenção, mas quase tudo aconteceu”. 

Conscientes da intensa relação autobiográfica e metaficcional entre as obras de 

Kucinski, passamos agora a análise dos capítulos que compõem a narrativa de Os visitantes. 

                                                             
2 Shmuel Agnon (1887-1970) foi o primeiro escritor israelense premiado com o Nobel de Literatura. Em 1966, ele 

recebeu a honraria por ter publicado a obra In the heart of seas, uma narrativa que mistura revisão histórica e 

elementos místicos. 
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No primeiro capítulo, uma velha senhora chamada Regina Borenstein vai à casa do autor-

personagem após ter feito a leitura do seu romance K. – Relato de uma busca. Inicialmente, o 

autor-personagem se mostra bastante ansioso, pois imagina que essa mulher é uma jornalista 

querendo entrevistá-lo sobre sua literatura. Entretanto, a mulher, mesmo tendo achado a 

narrativa impactante e muito bem realizada, veio com a intenção de exigir que o autor corrigisse 

um erro crasso da obra. Nas palavras dela:  

 

É sobre o holocausto, o senhor escritor escreveu que os alemães registravam 

todas as pessoas que matavam, mas isso não é verdade! Só registravam os que 

eram separados para o trabalho forçado, e só em Auschwitz. A maioria ia 

direto para a câmara de gás, os velhos, as crianças, os que pareciam fracos; 

imagine se iam registrar cada um, nem daria tempo, era um transporte depois 

do outro. Seu livro está errado! (KUCINSKI, 2016, p. 12). 

 

A exigência da personagem ocorre, justamente, porque ela foi uma das sobreviventes 

do nazismo. Portanto, tem um conhecimento profundo sobre o que ocorreu naquela época. 

Regina Borenstein explica que sua irmã e seus sobrinhos foram vítimas dos nazistas. Porém, 

como não havia registro dos corpos em todos os lugares e momentos, a personagem jamais 

conseguiu confirmar a morte desses familiares. Para tentar justificar seu erro factual, o autor-

personagem apela para a liberdade literária do escritor: “eu ignorei um detalhe do holocausto 

para ressaltar a crueldade dos desaparecimentos no Brasil” (KUCINSKI, 2016, p. 13). Essa 

explicação, no entanto, não ameniza o incomodo de Borenstein. Para ela, caso não seja feita a 

correção do erro, estará se cometendo um enorme desrespeito com as pessoas que sumiram 

durante o nazismo.  

Assim, o primeiro capítulo de Os visitantes termina com a personagem questionando a 

escolha do autor em distorcer os fatos do passado na ficção para gerar um determinado efeito 

estético. Na visão dela, tal coisa é inaceitável porque altera a realidade de um passado no qual 

seus familiares foram vítimas. Dessa forma, já nesse capítulo inicial, a metaficção é mobilizada 

para se questionar os limites da literatura: um autor pode alterar determinado fato histórico do 

passado para conseguir o efeito estético que deseja? É aceitável essa alteração mesmo ela 

revolvendo na dor de tantas pessoas? A resposta para tais questões não é dada pela obra, que 

opta por colocar o tema em debate e instigar no leitor uma reflexão.  

Já no segundo capítulo de Os visitantes, intitulado “A recusa”, quem visita de maneira 

inesperada o autor-personagem é uma das amigas de Ana Rosa Kucinski. Como o romance K. 

– Relato de uma busca é sobre o desaparecimento e procura por Ana Rosa, Bernardo Kucinski 

fez questão de enviar alguns exemplares do livro para as pessoas que conviveram com sua irmã. 
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Segundo essa personagem visitante, a maior parte das amigas de Ana Rosa se recusaram a 

receber a obra mesmo a dedicatória tendo sido para elas. Além de todo o passado traumático, 

difícil de encarar, a recusa do livro ocorreu porque Kucinski ficcionalizou num dos capítulos 

uma carta de Ana Rosa para uma das amigas. Na visão da visitante, “se o que está nessa carta 

for verdadeiro, todos vão saber da vida delas, e isso não se faz; se for falso, pior ainda” 

(KUCINSKI, 2016, p. 20). 

Voltando a se dirigir ao autor-personagem, a visitante explica que uma das amigas 

“reconheceu que escrever bem é com você mesmo, mas tinha que ser o contrário, tinha que ser 

um livro sujo, como foi sujo tudo aquilo, tinha que ser como um vômito, mas você preferiu 

escrever um livro bonito e ilustrado por artista famoso para ganhar prêmio” (KUCINSKI, 2016, 

p. 18). Portanto, além de remexer no passado e inventar a partir dele, o romance não contou 

com a aceitação de uma das amigas de Ana Rosa porque foi entendido como uma jogada de 

marketing, isto é, uma ficção escrita visando o reconhecimento literário e não o retrato fiel de 

uma época. Novamente, a metaficção entra em campo para colocar autor e obra sob judice: é 

justo um romancista escrever sobre a dor de pessoas reais sem ter a autorização delas? Em Os 

visitantes, Kucinski se nega a oferecer uma resposta conclusiva e usa a metaficção para mostrar 

a rede de insatisfações que uma obra pode produzir. 

No terceiro capítulo, o autor-personagem recebe a visita do seu falecido pai por meio 

dos sonhos. Esse capítulo é intitulado “Admoestação” justamente porque o pai vai incomodar 

o filho com perguntas e constatações inconvenientes. Primeiramente, ele questiona a ausência 

de registros na ficção acerca de uma viagem que a família fez para o Uruguai e para o Chile 

durante as férias. Trata-se de um momento especial de Ana Rosa com a família, mas que não 

recebeu nenhuma atenção literária. Na visão do pai, isso se deve ao fato de o autor-personagem 

ter estado boa parte do tempo no exterior, enquanto sua família vivia as agruras da ditadura no 

Brasil. O pai do narrador ainda questiona os motivos para ele, mesmo sendo jornalista, não ter 

denunciado os desaparecimentos de brasileiros. Nesse momento, uma curiosa resposta é 

aventada pela figura paterna: 

 

Não quis denunciar colegas de ofício? Ou não sabia? Claro que você sabia. 

Você falhou. Tinha acesso aos jornais ingleses, trabalhava na BBC de Londres 

e se calou. Em vez de denunciar as atrocidades da ditadura, você fazia 

entrevistas para as amarelinhas da Veja. Você diz no seu livro que eu a 

ignorava, foi você quem a ignorou (KUCINSKI, 2016, p. 23). 

 

Portanto, nesse capítulo da novela, a figura do pai ressurge por meio dos sonhos e revela 

ao leitor o sentimento de culpa que persegue o autor-personagem. Ele se recente pelo que não 
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escreveu na obra e, ao mesmo tempo, pela sua postura omissa durante a ditadura. Partindo desse 

contexto explicitado, as obras de Bernardo Kucinski podem ser compreendidas como uma 

tentativa de o autor compensar o seu silêncio do passado. 

Indo para o capítulo seguinte, intitulado “Quarto visitante”, nos defrontamos com um 

amigo que ajudou o autor-personagem a publicar o seu primeiro livro de ficção. Esse 

personagem resolve questionar um episódio da infância de Ana Rosa que é narrado em K. – 

Relato de uma busca. Nas palavras desse amigo visitante: “No capítulo em que ela passa a usar 

óculos, você diz que de óculos tinha ficado mais feia ainda, ou você já esqueceu o que 

escreveu?” (KUCINSKI, 2016, p. 26). Ainda segundo o personagem, essa descrição foi um erro 

porque Ana Rosa era bonita e muito atraente. Por sua vez, o autor-personagem tenta se explicar 

afirmando que a suposta feiura de Ana Rosa não era uma avaliação dele, mas sim de outros 

componentes da família.  

Não obstante esse comentário, o visitante avança se aprofundando nas suas críticas 

literárias. Voltando a tratar de Ana Rosa, ele destaca que Bernardo Kucinski pouco fala sobre 

ela. Mas logo se explicar melhor: “Não que seja um defeito, veja bem, é interessante a forma 

como você elide a presença dela, embora tudo seja sobre ela e por causa dela; é como se sua 

ausência na narrativa correspondesse à sua supressão na vida real” (KUCINSKI, 2016, p. 26). 

Ou seja, mesmo que não tenha havido intenção, a ausência de Ana Rosa no romance K. – Relato 

de uma busca termina por simbolizar o seu desaparecimento político no mundo real. Além 

disso, o personagem visitante também ressalta que oito personagens têm voz na narrativa, 

chegando a apontar os capítulos pelos quais tem mais apreço. 

Por fim, antes de ir embora, ele explica que, quando esteve na cadeia, costumava copiar 

à mão em cadernos escolares as obras clássicas do marxismo. Esses livros eram 

contrabandeados, sendo que a escrita era um meio de assegurar uma cópia para usar em caso 

de confisco do original pelos carcereiros. O autor-personagem ouve a explicação do amigo 

visitante, mas não se convence. Por isso, propõe outra interpretação: “Fiquei pensando: não era 

só medo do confisco. Era uma forma de sobreviver” (KUCINSKI, 2016, p. 30). O narrador 

termina a conversa identificando no amigo a mesma prática utilizada por ele, isto é, a escrita 

literária, assim como as cópias dos livros marxistas, revela uma tentativa de sobrevivência 

daqueles que de alguma forma foram submetidos a experiências traumáticas. 

O quinto capítulo chama-se “Uma visita-surpresa” e é sobre a aparição de Manuel Alves, 

apelidado de Mané pelo narrador. Mané se identifica como escritor, mas sua relação com o 

autor-personagem começou na época em que ele trabalhou como crítico literário no jornal 

Amanhã. Depois de ler K. – Relato de uma busca, o ilustre visitante aparece para reclamar da 
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referência a um roteirista de tevê que delatou várias pessoas durante a ditadura. Segundo Mané, 

por meio dessa referência as pessoas rapidamente identificarão que o tal roteirista é ele. O 

personagem detalha a situação ficcionalizada para, em seguida, criticar a maneira como ele foi 

retratado na obra:  

 

Logo que fui solto procurei os que eu entreguei sob tortura, e nem foram mais 

de trinta, foram exatamente dezoito; pedi desculpas a todos, um por um, 

expliquei as circunstâncias. (...) Quantos roteiristas de tevê você pensa que 

foram presos naquela época? E acrescentou, apontando o dedo: Você quis me 

agredir! (...) Você quis atacar os que cederam sob tortura, só que com isso 

você fez comigo exatamente o que espalharam na época que eu fiz com os 

outros (KUCINSKI, 2016, p. 34). 

 

Com intuito de provocar arrependimento no autor-personagem, Mané narra a maneira 

como foi torturado, destacando que deram choques elétricos por todo o seu corpo e enfiaram 

sua cabeça dentro de um barril de água até quase afogar-se. Portanto, era bastante injusto que 

seu comportamento fosse descrito como uma espécie de traição. Afinal, quem poderia não 

delatar diante de tais circunstâncias? Impactado com essas revelações, o autor-personagem 

admite sua ignorância e reconhece a validade das reclamações do visitante. Por isso, quando 

vai se despedir, informa que tentará alterar as palavras que fazem referência a ele na obra: 

“Mané, se houve uma segunda edição de K., vou trocar duas palavrinhas” (KUCINSKI, 2016, 

p. 39). Estando bem mais calmo, Manuel aproveita o momento para fazer algumas 

considerações sobre a obra de Kucinski. Nisso, estabelece algumas distinções com as narrativas 

kafkianas, elogia o tom empregado em determinados trechos e dá ênfase aos momentos nos 

quais se vislumbra a atualidade da ditadura no Brasil.  

O sexto capítulo, “A visita da ex”, é bem curto e relata a conversa do autor-personagem 

com sua ex-esposa. Enquanto reclama da bagunça dentro de casa, ela aponta um claro equívoco 

temporal presente em K. – Relato de uma busca: “Você escreveu que haviam se passado seis 

anos do desaparecimento, mas foram só dois” (KUCINSKI, 2016, p. 40). E completa: “Primeiro 

foi o desaparecimento, depois a compra da casa, depois a morte do seu pai, e depois o bebê, 

nessa ordem” (KUCINSKI, 2016, p. 41). Ao ouvir todas essas informações detalhadas, o 

narrador admite que de fato sua obra contém imprecisões temporais resultantes da fragilidade 

de sua memória. Diante disso, conclui apontando outra invenção dentro de sua obra. Apesar de 

toda a família ter se dedicado à procura de Ana Rosa na época do desaparecimento, no seu 

romance de estreia é K. quem protagoniza todas as tentativas de busca. Portanto, por meio da 
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metaficção, o autor-personagem nos apresenta mais uma faceta da mistura entre realidade e 

invenção que ele promoveu ao ficcionalizar o passado. 

No capítulo seguinte, vemos que o “Sétimo visitante” é a senhora Lourdes, esposa de 

um desaparecido político e componente da Comissão da Anistia. Ela procura o autor-

personagem para elogiar a inserção de uma carta trocada entre membros da militância de 

esquerda durante a ditadura. Nessa carta, é relatado o caso de um militante da luta armada que, 

devido a suspeitas de traição, foi assassinado pelos próprios companheiros. Nas palavras 

dirigidas ao narrador pela senhora Lourdes: “Fizeste um grande favor a nós, aos sobreviventes, 

e à história; lembro que fui a primeira a dizer numa reunião da Comissão da Anistia que o 

Márcio não tinha sido morto pela repressão, e sim pela própria ALN” (KUCINSKI, 2016, p. 

44). 

A personagem então pergunta ao narrador onde ele encontrou tal carta. Diante da 

questão, o autor-personagem é obrigado a explicar que aquela carta transcrita no seu romance 

jamais existiu, isto é, foi totalmente inventada. Em outras palavras, Lourdes tomara por real e 

verdadeiro um relato que foi totalmente criado e ficcionalizado pelo autor. Diante dessa 

confusão, o autor-personagem termina por se questionar: “como é possível, uma pessoa como 

ela, que conhece a fundo tudo o que aconteceu, tomar uma fabulação por documento?” 

(KUCINSKI, 2016, p. 44). A explicação não é simples. Mas, se em K. – Relato de uma busca, 

a potência da narrativa de Kucinski foi capaz de romper com as fronteiras entre realidade e 

ficção; agora, em Os visitantes, o autor usa a metaficção para explicitar seu efeito estético e, 

assim, esclarecer seus leitores: “Você tem que acreditar, inventei tudo, do começo ao fim. Foi 

a expressão do meu desgosto por não terem mandado parar aquela loucura, imagine quantas 

vidas teriam sido poupadas” (KUCINSKI, 2016, p. 46). 

Já no oitavo capítulo de Os visitantes, intitulado “Sangue no escorredor de pratos”, é 

apresentada ao leitor uma visita virtual. Isto é, o autor-personagem troca mensagens por e-mail 

com o jornalista Luiz de Moura. Nessas mensagens, Moura elogia um trecho da obra inaugural 

de Kucinski no qual ele aborda a relação entre o delegado Fleury3 e sua amante.  O jornalista 

destaca que conheceu os dois e, ao rememorar o passado, chega a relatar como foi um desses 

encontros: 

 

A cozinha era acanhada e estávamos sentados em torno de uma pequena mesa 

de fórmica onde certamente os dois tinham almoçado. Olhei para os pratos e 

                                                             
3 Sérgio Fleury foi o delegado responsável pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) em São Paulo. 

Durante a ditadura, ele participou da tortura e assassinato de presos políticos, tendo sido acusado também de se 

envolver com tráfico de drogas e com esquadrões da morte.   
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as panelas lavadas e me pareceu que escorria sangue, que tudo estava coberto 

de sangue. É meio dramático eu dizer isso, acho que elaborei o sangue depois, 

o fato é que me senti terrivelmente mal. Fui embora e nunca mais voltei 

(KUCINSKI, 2016, p. 50). 

 

O autor-personagem fica extremamente interessando pelo relato e ainda troca outras 

mensagens com o jornalista. Em relação ao trecho elogiado por Luiz de Moura, ele apresenta a 

amante de Fleury explicando que se aproximou do delegado a fim de conseguir um passaporte 

para seu irmão. Trata-se, portanto, de um monólogo muito forte, pois revela os riscos aos quais 

as pessoas se submetiam na época da ditadura em busca de sobrevivência. 

O “Novo visitante”, por sua vez, é uma ex-aluna do professor Gottlieb, um dos 

responsáveis pela expulsão de Ana Rosa do quadro de professores da Faculdade de Química. 

Ela reclama de alguns pensamentos atribuídos a Gottlieb em K. – Relato de uma busca, 

destacando que ele jamais pensaria tais coisas. Trata-se, portanto, de mais uma personagem 

incomodada com a forma como a obra retrata pessoas que existiram historicamente. Diante das 

reclamações insistentes da mulher, o narrador afirma: 

 

Minha senhora, está bastante claro que os pensamentos atribuídos aos 

personagens são ficção; foi uma tentativa de entender o comportamento 

ignóbil daqueles cientistas que votaram pela expulsão da professora, quando 

sabiam que havia sido sequestrada pela repressão, portanto não houve 

abandono de função; o livro é a história de seu desaparecimento (KUCINSKI, 

2016, p. 54). 

 

Mesmo com a explicação firme, a mulher não se dá por satisfeita, pois ainda considera 

a obra um ultraje à memória do seu ex-professor. Nesse sentido, ela destaca que, numa reunião 

recente, a mesma Congregação que expulsou Ana Rosa resolveu fazer uma nota de repúdio à 

obra de Bernardo Kucinski. Diante do absurdo dessa notícia, o autor-personagem conclui 

afirmando que, mesmo com o fim da ditadura, o pensamento autoritário ainda permeia o 

Instituto de Química.  

Quando chegamos ao penúltimo visitante, no capítulo intitulado “O estrangeiro”, a obra 

nos apresenta o aluno de doutorado Joseph Gross. Ele é estudante da Universidade Hebraica de 

Jerusalém e visita o autor-personagem em busca de mais informações sobre as relações entre 

Brasil e Israel durante a ditadura. Por ter lido K. – Relato de uma busca, Joseph inicia a conversa 

com várias questões sobre determinados fatos que são narrados no romance: 

 

Quem foi o rabino da sua novela que não deixou o pai colocar uma lápide pela 

filha desaparecida no cemitério israelita, alegando que sem corpo não podia 
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haver lápide? Quem foi o judeu dono de uma tevê e amigo dos generais que 

recusou ajudar pretextando que ela era comunista? Quem era o representante 

da comunidade judaica do Rio de Janeiro que fazia o contato com os militares? 

Quem era o informante da polícia no bairro judeu de Bom Retiro? 

(KUCINSKI, 2016, p. 60). 

 

Impressionado com o número de informações que o estudante conhece, o autor-

personagem começa a se questionar sobre o que ele mesmo escreveu na obra. Isto é, o porquê 

de ele ter atribuído tantos comportamentos negativos aos rabinos e a comunidade judaica da 

qual ele é parte. Com o intuito de esclarecer as coisas para o curioso doutorando, o narrador 

explica que o capítulo sobre a lápide foi todo inventado, isto é, aquilo jamais ocorreu de fato. 

Para o autor-personagem, “esse capítulo precisava ser inventado para mostra a crueldade dos 

desaparecimentos, pois, além de matarem, negavam às famílias o luto” (KUCINSKI, 2016, p. 

62). Joseph fica então muito assustado, pois de fato havia acreditado que o relato era real. Nessa 

visita, assim como em outras, a crítica metaficcional da personagem visitante serve para revelar 

o poder da ficção, capaz de se confundir com a realidade mais profunda.  

Finalmente, “O visitante derradeiro” é um amigo conhecido há décadas pelo autor-

personagem. Esse amigo extrai outra interpretação da carta entre membros da militância de 

esquerda que foi ficcionalizada em K. – Relato de uma busca. Na visão desse personagem, o 

justiçamento de do companheiro Márcio foi um erro causado pelas circunstâncias. Entretanto, 

para o autor-personagem, o assassinato de Márcio não foi por causa de uma suspeita de traição, 

mas sim porque ele se recusava a investir forças em uma luta claramente fracassada. O amigo 

visitante discorda e critica o narrador acusando-o de nunca ter participado de fato daquela 

época, portanto não sabe o que realmente ocorreu. Assim, a metaficção é novamente mobilizada 

em Os visitantes para mostrar como a literatura é capaz de instigar diferentes interpretações 

sobre situações traumáticas do passado.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo final de Os visitantes, intitulado “Post mortem”, ficamos sabendo do destino 

de algumas das pessoas e órgãos citados pelo autor-personagem: Lourdes demitiu-se da 

Comissão da Anistia, Mané morreu de insuficiência cardíaca, João Evangelista ainda se 

vangloria de ter sido comandante da ANL (Aliança Nacional Libertadora) e, finalmente, o 

Instituto de Química pediu desculpas por ter demitido Ana Rosa. Ao final, o autor ainda 

transcreve uma entrevista do ex-delegado de polícia Carlos Batalha. Nessa conversa, ele relata 

ter levado os corpos de Ana Rosa e seu marido para serem incinerados numa fazenda. Assim, 
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apresentando o destino de alguns personagens visitantes e a hipótese mais provável acerca da 

morte de Ana Rosa, Kucinski então conclui sua novela.  

Como pudemos demonstrar ao longo da análise da obra, as personagens visitantes 

funcionam como uma espécie de “críticos literários” do romance K. – Relato de uma busca. 

Dessa forma, elas servem para desvelar aspectos reais e aspectos ficcionais da obra. O autor-

personagem, por sua vez, é uma representação social daqueles que sobreviveram a ditadura, 

mas que precisam se expressar sobre as perdas familiares que tiveram naquela época. Para isso, 

a obra mobiliza a metaficção e incute a figura do autor dentro do próprio enredo. Tal ação não 

ocorre apenas porque vivemos num ambiente moderno de questionamento, mas também porque 

essa tática permite evidenciar a ausência de informações e o consequente trauma continuado 

gerado pela ditadura civil-militar. Apresentar metaficcionalmente uma obra literária sobre a 

ditadura é uma forma de recolocar esse tema em discussão, buscando respostas para os silêncios 

e omissões que persistem mesmo após a redemocratização do país. 
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RESUMO 
 

O livro O Memorial do Convento, romance do escritor português José Saramago publicado 

originalmente em 1982, é considerado uma das maiores obras primas da literatura portuguesa e mundial. 

Essa importância se deve, em grande parte, pela maestria com que o autor soube aliar a história à ficção 

literária. Para tanto, buscando abordar esse papel representativo da obra sobre o contexto histórico do 

século XVII e XVIII vivido em Portugal, este trabalho tem como objetivo principal analisar as 

representações sociais na ficção literária da obra O Memorial do Convento. Mais especificamente, 

buscou-se realizar um estudo acerca das principais características dos personagens que compõem a obra 

e sua relação com o contexto apresentado na ficção saramaguiana. A análise considerou aspectos 

históricos, políticos e sociais que serviram como pano de fundo para a construção da narrativa. Esta, por 

sua vez, é tecida de maneira crítica, sob a ótica daqueles que estavam à margem da sociedade portuguesa 

em meados dos séculos XVII e XVIII. Assumem-se, nessa investigação, os protocolos de pesquisa 

qualitativa de cunho analítico teórico-crítico, especificamente no que diz respeito à análise do romance 

e a escolha do referencial teórico. Para tanto, como aporte teórico utilizam-se alguns dos pressupostos 

de autores como Roani (2001), Recchia (2016), Matias (2015), Ornelas (1996) e Cerdeira (1989). Desse 

modo, observa-se, com base nas ilustrações do corpus de pesquisa, uma releitura do passado português 

e das relações de sentido vivenciadas pelos sujeitos da época. Os personagens, por seu turno, são 

representados por Saramago de maneira a evidenciar uma reflexão crítica acerca de questões pertinentes 

à contemporaneidade.  

 

Palavras-chave: José Saramago. Memorial do Convento. Personagens. Representação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo da representação dos personagens 

da obra Memorial do convento, de José Saramago. Este escritor português é um dos mais 

reconhecidos do cenário da literatura portuguesa e apresenta inúmeras contribuições para 

discutir sobre as relações que a literatura trava com a história. Por isso, acredita-se na 

importância de se pesquisar a obra de José Saramago, em especial, o Memorial do convento, 

que se destaca pela união que o autor estabelece entre o real e o imaginário, redimensionando 

a historiografia de Portugal. 
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O estudo empreendido nesta pesquisa, de cunho qualitativo, está inserido no rol das 

investigações que buscam descrever e interpretar um fenômeno de pesquisa à luz das teorias 

literárias. Dessa maneira, como aporte teórico, utilizam-se alguns dos pressupostos de autores 

como Roani (2001), que traça considerações sobre a literatura portuguesa contemporânea. 

Assim como Ornelas (1996), Matias (2015), Cerdeira (1989) e Recchia (2016), estudiosos que 

analisam a fundo a obra Memorial do convento e as relações propostas nesta ficção literária.  

Cabe destacar também a obra de Lopes (2010), autor da biografia sobre José Saramago, 

produzida pela editora Leya. Nesta pesquisa, o autor faz um acurado estudo sobre a vida de 

José Saramago, incluindo reflexões sobre diversas obras do autor português, dentre elas, o livro 

Memorial do convento. Ao tratar da ficção saramaguiana Memorial do convento, o autor reforça 

que é uma obra que combina a história do povo da localidade de Portugal com a criação do 

convento de Mafra, monumento histórico construído no século XVIII.  

Este artigo está dividido em quatro partes, a saber: no primeiro capítulo, traça-se uma 

reflexão sobre a relação entre a história e a literatura, por sua vez, no segundo capítulo, engloba-

se o enredo da obra Memorial do convento, e por último, mencionam-se os personagens e a 

representação social destes para a construção do enredo da obra, e principalmente, para a 

sociedade vista por Saramago n’O Memorial do convento. 

Importante destacar que a escolha por esse tema deriva da importância que José 

Saramago, bem como a obra assumem para o cânone da literatura portuguesa e mundial. O 

escritor, conhecido por seu estilo insólito de construção da narrativa, apresenta um enredo 

encantador para os leitores, assim como apresenta uma nova faceta para a história.  

 

2 ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE: A LITERATURA SARAMAGUIANA 

 

Diversos teóricos da literatura com base na análise dos textos literários, especialmente 

aqueles inseridos no âmbito da literatura contemporânea, já têm apontado a estreita relação 

estabelecida entre a literatura e a realidade. Nesse panorama, a literatura portuguesa 

contemporânea, através de escritores como José Saramago, focaliza temas de grande 

importância no tempo e no espaço. 

José de Sousa Saramago foi um escritor, dramaturgo, jornalista, poeta, romancista e 

contista português. Ganhador do prêmio Nobel em 1998, Saramago foi responsável por 

englobar a produção literária de Portugal ao cânone mundial. O autor, conhecido pelo seu 

ateísmo e iberismo, participou ativamente do Partido Comunista Português e contribuiu para a 

fundação da Frente Nacional de Defesa da Cultura (FNDC). 
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Inserido no rol dos escritores portugueses contemporâneos, José Saramago apresenta 

temáticas que urgem serem discutidas também nos dias de hoje. Roani (2001), traçando 

algumas considerações sobre os escritores portugueses contemporâneos, acredita que eles 

possuíam uma espécie de “texto infinito”, isto é, um texto que traçava relações entre a história 

de Portugal com o espírito dinâmico dos escritores contemporâneos (ROANI, 2001, p. 162). 

Segundo o teórico: 

 

Assim, não é difícil perceber que grande parte da sedução causada pelos textos 

portugueses provém do envolvimento, nem sempre fácil, do leitor com uma 

gama de realizações textuais. Estas construções ficcionais integram vários 

níveis de fabulação textual, fundem gêneros com a prosa e a poesia, 

multiplicam temas e situações, problematizam ficcionalmente a 

temporalidade e investem no discurso fantástico e insólito, próximo das 

relações ficcionais da Literatura Latino-americana (ROANI, 2001, p. 162). 

 

Percebe-se na construção da narrativa contemporânea portuguesa a dinamicidade na 

construção dos textos, que denota uma gama de realizações textuais que requerem do leitor 

também uma maturidade leitora e a busca pela construção do sentido. Nas narrativas de José 

Saramago esse aspecto fica evidente, pois um ponto crucial sobre o escritor é a proposta dele 

em relacionar a história e a literatura. Muitos dos teóricos, ao proporem reflexões sobre a obra 

de Saramago (CERDEIRA, 1989; RECCHIA, 2016), apontam para essa constante em suas 

obras: a história e a literatura se aglutinam. 

Especificamente na obra Memorial do convento, há um redimensionamento da história 

oficial sobre a criação do convento de Mafra que se inter-relaciona com uma história que não 

foi registrada, a qual apresenta figuras que não são lembradas pelos livros. Recchia (2016, p. 

3), à luz de Ricoeur (2010), relembra que existe um paradoxo entre o “ter sido” e o “ser 

ausente”, de maneira que muitas vezes há um apagamento da presença histórica de sujeitos que 

fizeram parte da construção de nações, mas que tiveram sua identidade esquecida, geralmente 

por não terem prestígio social. 

Cerdeira (1989, p. 200), ao tratar de José Saramago enfatiza que:  

 

[...] é assim, no acto de emendar a História, que José Saramago intervém com 

seu discurso ficcional. Não porque acredite apenas que à ficção não cabe o 

resgate do referencial, mas por um fato mesmo que lhe serve de a priori: o de 

que todo discurso –enquanto linguagem –, seja ele o discurso da História, 

estabelece com o referente uma lacuna irreparável (CERDEIRA, 1989, p. 

200). 
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O autor busca transpor a história engessada, que não percebe os sujeitos marginais, mas 

que reserva para si o único direito da verdade, posto que lhe é determinado por ser o discurso 

histórico oficial. Dessa maneira, Cerdeira (1989) pontua que a ficção ultrapassa essa busca pela 

palavra idêntica ao referente, isto é, transpõe o fosso existente entre o que se diz e o ato único 

da vida. Dessa maneira, segundo a autora, afasta-se do objeto e passa-se a perceber a imagem 

do objeto.  

Tencionando perceber essas margens entre o que é histórico e o que é ficcional, cabe 

mencionar que José Saramago, ao escrever a obra Memorial do convento não estava preocupado 

em reproduzir fielmente os acontecimentos reais. Pelo contrário, seu intento é trazer diversos 

novos elementos ficcionais, que se misturam com o fantástico e com a finalidade de apresentar 

uma nova versão sobre aquela realidade social. Observe a seguir as considerações de Matias 

(2015) sobre o tema: 

 

Saramago explora em Memorial do convento as fragilidades do discurso 

historiográfico. A obra saramaguiana não tem a intenção de tentar reproduzir 

os fatos da história, mas sim aproveitar acontecimentos e figuras que, 

mesclados com a imaginação criativa do autor, viabilizam a construção de 

uma história alternativa à versão oficial, tendo a preocupação de representar o 

caráter nefasto do conservadorismo político, da intolerância religiosa e das 

desigualdades sociais (MATIAS, 2015, p. 174). 

 

Existe o intuito de criar uma nova versão para os fatos, mostrando que existem inúmeros 

fios na história que não podem e não são contemplados nos registros. Há uma distância 

inevitável entre o acontecimento e o que é escolhido para ser documentado. Por isso que na 

obra Memorial do convento em específico, o escritor mostra a face cruel da intolerância e da 

desigualdade social.  

 

3 O ENREDO DA OBRA MEMORIAL DO CONVENTO 

  

A obra Memorial do convento, de José Saramago, é um marco na literatura portuguesa. 

Lopes (2010), ao produzir a biografia do autor, relembra que foi este livro o responsável por 

consagrar José Saramago no panorama da literatura portuguesa e mundial. Foi a partir dele que 

o autor ganhou prêmios como os do PEN Club e do Munícipio de Lisboa, e ainda, que 

conquistou uma grande repercussão para o público ao redor do mundo. Segundo Lopes (2010), 

ao final dos anos 80, o Memorial do convento já havia sido editado em quinze países, 

contemplando doze idiomas. Até em Castelhano e Catalão esta obra foi traduzida, isso em uma 

época em que Portugal e Espanha não tinham uma relação próxima. 
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A crítica feita pela imprensa da época destacou a genialidade de Saramago na produção 

deste livro. Segundo um jornal famoso da época, “Memorial do convento é um inusitado 

achado, um formidável edifício verbal, uma tarefa realizada com humildade e escrúpulo, uma 

visão prometeica e trágica, uma relação inolvidável entre o homem e a História. E, sobretudo, 

um ato demiúrgico (Diário popular, 7 de fevereiro de 1983 apud LOPES, 2015, p. 103). 

Diversos críticos literários proclamaram a publicação desta obra, sendo incluído, ainda, pelo 

aclamado crítico mundial da literatura, Harold Bloom, como um escritor que contribuiu para o 

cânone literário. 

Antes da produção da obra, Saramago fez uma acurada pesquisa, percebendo e 

sistematizando as informações que estavam no entorno da construção do convento de Mafra. 

Segundo Lopes (2010, p. 99), “o escritor instalara-se algum tempo numa pensão da Ericeira e 

ia com frequência de ônibus ao Convento de Mafra, observando e investigando tudo quanto 

podia no monumento”. Essa investigação tinha o intuito de relacionar a história da criação do 

convento com a realidade das pessoas simples que foram responsáveis pela criação do edifício. 

Na perspectiva de Matias (2015), “é possível perceber que a narrativa saramaguiana se reveste 

de um caráter humanista, valorizando as camadas sociais mais pobres e exploradas, destacando-

as como agentes do processo histórico”. 

Esse caráter humanista, conforme visto por Matias (2015), está justamente no fato de o 

escritor buscar dar voz e vez àqueles que não teriam suas identidades registradas nos autos dos 

documentos oficiais. O romance do escritor português ultrapassa os limites da história oficial, 

contemplando figuras que ficaram esquecidas pelos registros documentais. Segundo Recchia 

(2016): 

 

As informações acima são de conhecimento geral, uma vez que foram 

anotadas nos relatos da história oficial, mas o romance de Saramago vai além 

desses fatos, ao mostrar que outra história pode ser contada através do registro 

nas páginas do romance, isto é, uma história que poderia ter acontecido, mas 

sobre a qual não há menção oficial por escrito (RECCHIA, 2016, p. 2). 

 

Nessa perspectiva, o narrador da obra, muitas vezes, expõe relatos e realidades no 

entorno da construção do convento que, inclusive, contrapõe-se ao discurso oficial imortalizado 

pela história oficial. Diante disso, Lopes (2010, p. 101) afirma que:  

 

a narrativa combina a história das figuras do povo anônimo com a história da 

construção do Convento de Mafra, que era assim destituído do caráter gélido 

de obra do regime absolutista para uma certa humanização que os amores, as 
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dificuldades, as alegrias e as tristezas da ‘arraia-miúda’, representada por tais 

figuras, acabavam por trazer para essa edificação [...]. 

 

Existe uma intencionalidade por trás da escolha de Saramago por representar os sujeitos 

à margem da história oficial que também participaram da construção do convento: é o objetivo 

de mostrar as relações afetivas e efêmeras, que passam desapercebidas pelos registros, os quais 

se preocupam principalmente com as datas, com os acontecimentos marcantes, mas que deixam 

em segundo plano essas vivências dos cidadãos comuns do local. Nesse sentido, Recchia (2016) 

aponta que: 

 

O narrador de Memorial do convento propõe não apenas um registro 

alternativo referente à construção desse palácio a partir de outro ponto de 

vista, mas cria personagens ficcionais que se contrapõem às figuras históricas, 

tais como os membros da família real portuguesa do início do século XVIII. 

(RECCHIA, 2016, p. 2). 

 

Essa característica de José Saramago, de unir a ficção literária e a historiografia de seu 

país se unifica a um estilo de escrita bastante particular, que é permeado pela construção de 

períodos sem pontos finais, além da mistura da fala do narrador e dos personagens do romance: 

estilo caracterizado como indireto. No plano histórico, cabe ressaltar que o convento de Mafra, 

segundo Lopes (2010), exigiu o trabalho de aproximadamente 50 mil pessoas, muitas delas, 

trabalhando inclusive contra sua vontade, pelo despotismo dos governantes. 

O enredo trata da construção do convento de Mafra (atualmente conhecido como o 

Palácio Nacional de Mafra). A construção desse convento, erigido durante o reinado de D. João 

V. Os reis D. João V e D. Maria Ana não conseguiam ter filhos e por isso o rei D. João V faz 

uma promessa de que se o seu herdeiro nascesse, ele construiria um convento. No plano da 

ficção, principalmente há dois personagens marcantes na obra: Baltasar e Blimunda – o 

primeiro, um soldado, e Blimunda, a filha de uma condenada). Blimunda consegue ver a alma 

das pessoas e é perceptível através dessa personagem a noção do fantástico na obra.  

Na obra, também há o personagem Bartolomeu Lourenço, o inventor da Passarola, um 

padre do local, que representa um choque com a figura do religioso fervoroso da época: o 

clérigo é um intelectual questionador e inteligente. A figura do padre Bartolomeu, retratada na 

obra, é real. Ele foi um clérigo que viveu por volta do século XVIII, que atendia pelo apelido 

de “O voador”. Esse padre foi morto pela Inquisição pelo seu comportamento considerado 

indecoroso pela igreja. 
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Além destes, outros personagens como o Frei Antônio de São José fazem parte da obra. 

Este foi um franciscano que convenceu o rei a fazer uma promessa para a construção do 

convento alegando ter tido uma premonição de que se o rei construísse o edifício, ele teria o 

seu tão aguardado herdeiro. O rei acaba se convencendo e faz a promessa. Todavia, as intenções 

do frei eram enganosas, pois a rainha já estava grávida, tendo confessado a ele antes de dizer 

ao esposo.  

De maneira geral, a obra de José Saramago imprime ao enredo uma discussão do 

passado português sobre outra perspectiva, não se comprometendo em resumir o que ocorreu 

na história, mas sim, tencionando redimensionar as atitudes dos sujeitos da época, bem como a 

realidade social vivenciada. Dessa maneira, é mister perceber que, “a ficção de Saramago 

empreende uma leitura crítica do passado português e aponta para um futuro que ainda está por 

delinear-se (ROANI, 2001, p. 165). 

 

4 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS PERSONAGENS D’OMEMORIAL DO 

CONVENTO 

 

Figura no enredo de Memorial do convento uma construção narrativa que prioriza um 

redimensionamento da narrativa construída nos autos oficiais. Com essa proposta, o livro não 

se pauta em construir uma nova versão oficial sobre os fatos retratados, mas sim, propõe um 

questionamento para os leitores sobre até que ponto as narrativas contadas mostram da realidade 

das pessoas.  

Ornelas (1995, p. 130), ao tratar dessa questão, sinaliza que José Saramago “cantando, 

espalha por toda a parte as memórias gloriosas e as obras valorosas dos deserdados da Terra”. 

No processo, restitui estes deserdados ao seu verdadeiro espaço na construção da História. Cabe 

concluir que o autor faz uma reinvenção do passado, enfatizando, nesse novo panorama, os 

elementos que não são valorizados, sequer lembrados, com o passar do tempo. Isto é, Saramago 

torna protagonistas aqueles que são marginalizados, dando-lhes, conforme afirma Ornelas 

(1995), o seu verdadeiro espaço. 

O autor português, na formulação do seu livro, estudou e analisou minuciosamente a 

realidade da construção do convento de Mafra e pôde perceber um contexto social que 

dificilmente seria e foi capturado pelos documentos históricos oficiais, os quais priorizam datas 

e figuras ditas notórias para a construção da história. Observe o que afirma Dantas (2012) sobre 

isso: 
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Em José Saramago, apesar de uma detalhada reconstrução de ambientes e 

acontecimentos históricos, digna dos grandes romances históricos do século 

XIX, a história se distancia do modelo clássico devido principalmente a dois 

fatores: a composição dos personagens e a adoção de um ponto de vista 

narrativo. Quanto aos primeiros, como já foi dito a respeito do Memorial do 

convento, Saramago privilegia os “ex-cêntricos” da História (para usarmos o 

termo de Linda Hutcheon), aqueles personagens que viveram à margem da 

História oficial e que, pela sua peculiaridade, em muito diferem dos tipos do 

,romance histórico tradicional, que privilegiava tipos “representativos” de 

uma época (no sentido de representação “oficial”). Além disso, mesmo as 

figuras históricas são destituídas de seu caráter “oficialesco”, e rebaixados ao 

chão dos homens comuns (DANTAS, 2012, p. 155). 

 

Ao tecer uma análise sobre a obra Memorial do convento, Dantas (2012) leva em 

consideração que há um distanciamento da história nos moldes clássicos e afirma que existem 

dois fatos que justificam isso: 1) a adoção de um ponto de vista narrativo no texto e 2) a 

composição dos personagens do romance. Sobre o primeiro tópico, cabe ressaltar que o narrador 

de Memorial do convento é um narrador onisciente, que sabe do mais íntimo dos personagens 

e deles extrai suas reflexões, ou seja, é um narrador que participa ativamente da construção da 

narrativa e tece diversos comentários sobre as atitudes e pensamentos dos personagens do 

enredo. 

Já sobre o segundo ponto, isto é, a composição dos personagens do romance, haverá um 

aprofundamento maior, levando em consideração que este é o objetivo deste artigo: a 

representação social dos personagens no interior do enredo de Memorial do convento. De 

antemão, é preciso lembrar que os personagens se distanciam do enredo clássico de composição 

da narrativa, pois José Saramago expõe a realidade dos sujeitos que vivem nas regiões 

periféricas, e ainda, quando as figuras históricas são retratadas, o escritor não tem o objetivo de 

ser fiel aos fatos oficiais, mas sim, de redimensionar o papel desses personagens para a 

construção do enredo da obra. 

O autor integra à narrativa personagens reais, que constituem a história oficial 

portuguesa. Exemplos são o Rei D. João Quinto, 24º rei de Portugal; 

Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, brasileiro que foi morto pela inquisição; a princesa 

austríaca D. Ana Maria Josefa e o músico italiano Domênico Scarlatti. A narrativa se estabelece 

a partir da construção do Convento de Mafra, com promessa feita pelo rei de Portugal D. João 

V, que não conseguia ter um herdeiro. El rei promete que se a rainha D. Ana Maria Josefa 

conseguisse engravidar de um menino, seria construído um convento de Ordem Franciscana em 

Mafra como pagamento pela graça alcançada: 
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D. João, o quinto do seu nome, assim assegurado sobre o mérito do empenho, 

levantou a voz para que claramente o ouvisse quem estava e o soubessem 

amanhã cidade e reino. Prometo, pela minha palavra real, que farei construir 

um convento de franciscanos na vila de Mafra se a rainha me der um filho no 

prazo de um ano a contar deste dia em que estamos, e todos disseram, Deus 

ouça vossa majestade, e ninguém ali sabia que iria ser posto à prova, se o 

mesmo Deus, se a virtude de frei Antonio, fosse a potência do rei, ou, 

finalmente, a fertilidade da rainha (SARAMAGO, 2010, p. 13). 

 

Sob a justificativa da construção do Convento, a narrativa retratada põe em foco a 

sociedade Portuguesa do século XVIII, período em que D. João V foi rei do império Luso. 

Oliveira Neto (2012) considera que “o ato, entretanto, torna-se um mero pretexto do narrador 

que deitará seu interesse pela história dos trabalhadores, os da ‘arraia miúda’ que ajudaram a 

erguer o convento e em particular o par amoroso Baltasar e Blimunda” (OLIVEIRA NETO, 

2012, p. 170). Deste modo, ao contrário do que se espera, os operários, ex-soldados e demais 

representante do povo pobre português são levados ao centro da narrativa. O romance de 

Saramago, então, se torna porta-voz da realidade social daqueles que estão fora dos ambientes 

nobres do império Luso. 

A narrativa vai sendo tecida a partir das relações estabelecidas durante a construção do 

Convento. Através de um tom irônico e satírico, o narrador tenta desnudar os bastidores da 

construção do convento, o qual custou o sangue de vários operários, muitos dos quais morreram 

em acidentes ocorridos durante a construção. O autor, através da d’O Memorial do Convento, 

expõe: “já que não podemos falar-lhes das vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os 

nomes escritos, é essa nossa obrigação, só para isso escrevemos, torná-los imortais” 

(SARAMAGO, 2010, p. 233). A edificação da exuberante obra arquitetônica foi realizada à 

custa das riquezas oriundas do Brasil, embora a narrativa se inicie no ambiente nobre – no 

palácio real. Acompanha-se, então, os costumes e fatos marcantes da época, como as procissões, 

o trabalho, o dia a dia e as facetas da população mais pobre. Oliveira Neto (2012) afirma: 

 

estarmos diante de um texto que se predefine no título como um ‘memorial do 

convento’, o apanhado histórico da construção em Mafra e sua elevação  ao  

status de monumento representativo do poderio de Portugal, mas que finda  

alcançando outro lugar no jogo de significados para o termo: é um memorial,  

sim, mas das vidas escamoteadas da história oficial (OLIVEIRA NETO, 2012, 

p. 171). 

 

Além disso, o romance de Saramago se debruça mais profundamente na observação dos 

fatos da vida de Baltasar Mateus, o Sete-Sois, e Blimunda, sua companheira. Esses personagens 

vivem um amor fora dos padrões conservadores do período histórico no qual estão inseridos. A 
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história de amor entre Baltazar Sete-Sóis e Blimunda Sete-Luas é atravessada pela construção 

de uma passarola voadora idealizada pelo Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, o Voador, 

que tem um sonho de construir um grande objeto que voasse: “ironicamente atingirá seu 

interesse muito antes do fim das obras em Mafra, levada  à  órbita  por  um  combustível 

metafórico na expressão, as vontades humanas” (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 170). Acerca da 

passarola, cabe destacar que sua função metafórica se relaciona intimamente com os desejos 

humanos, nesse sentido, percebe-se que os personagens têm uma função estratégica na atuação 

desse objeto mágico. 

A obra Memorial do Convento estabelece diversas representações ao longo do texto que 

apontam para focalizar elementos que foram ignorados na formulação da história de Portugal. 

Assim, diversos elementos metafóricos utilizados pelo autor com o fim de sanar essa lacuna. 

Oliveira Neto (2012) destaca que a obra Memorial do Convento pode ser caracterizada como 

romance das construções, segundo o autor: 

 

a primeira delas, a do convento, aponta para uma construção da própria 

identidade portuguesa, aí marcada pela contração espacial e pela ambição 

exploratória do período em que se desenvolve a diegese; a segunda, a da 

passarola, aponta para a construção de uma nova história do povo português 

que possa nela incluir a esfera dos desvalidos, dos que realmente estão na base 

de engrenagem da história; e por fim, ambas as construções vão em direção à 

própria construção do romance (OLIVEIRA NETO, 2012, p. 170). 

 

À medida que as construções – do convento e da passarola – acontecem, percebe-se o 

objetivo amplo de remodelar essa história do povo português. Os personagens escolhidos por 

Saramago também expressam tal intento do autor. Baltasar Mateus Sete-sóis é caracterizado 

como um ex-soldado português que perdeu o braço esquerdo na Guerra da Sucessão Espanhola. 

Citado pelo narrador como soldado maneta, Sete sóis subsistiu o braço perdido por um gancho. 

Baltasar, nesse sentido, representa os homens pobres que foram convocados para a guerra e 

depois de mutilados não tinham mais serventia aos olhos do trono real e da nobreza. Por isso 

que o jovem rapaz vive algum tempo com pedinte em Évora até se mudar para Lisboa, cidade 

em que arruma um emprego num açougue e conhece seu grande amor, Blimunda, tornando-se 

também amigo do Padre Bartolomeu. 

Baltasar apresenta um protagonismo na narrativa principalmente a partir da construção 

da passarola voadora, especialmente por sua própria deficiência física. No trecho da narrativa 

lê-se: “há coisas que um gancho faz melhor do que a mão completa, um gancho não sente dores 

se tiver de segurar um arame ou um ferro, nem se corta, nem se queima” (SARAMAGO, 2010, 
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p. 68). O narrador, sob esse ponto de vista, contraria a expectativa esperada para uma pessoa 

com deficiência, destacando-lhe, ao contrário, habilidades específicas que não seriam esperadas 

de uma pessoa que teria a sensibilidade na mão. 

Blimnda, por sua vez, tem um peculiar poder de conseguir o combustível para que a 

passarola consiga voar: a vontade humana. A personagem tem poderes especiais e se torna a 

responsável por captar as “vontades” das pessoas que estão tristes, doentes, e que não encontram 

sentido para viver. E são essas vontades que servirão de combustível para a passarola construída 

pelo Padre Bartolomeu de Lourenço: 

 

Blimunda possuía um dom sobre-humano que, quando em jejum, permitia-lhe 

enxergar a estrutura das coisas, a essência delas, o que incluía enxergar as 

vontades contidas em cada ser, representadas fisicamente por uma nuvem 

fechada no interior dos indivíduos. Cabe, então, a ela recolher duas mil 

vontades para que, finalizada a passarola, esta pudesse subir aos céus 

(BIRRIEL; BOUZAN, 2005, p. 351-352). 
 

Caracterizada como uma mulher muito além do seu tempo, a personagem se mostra 

transgressora e reúne diversos elementos fantásticos em si. Em uma entrevista concedida por 

Saramago em maio de 1990 ao Jornal de Letras, o autor descreve Blimunda como sendo rara e 

estranha. O seu nome foi escolhido de maneira a remeter a essa estranheza:  

 

seria uma primeira razão a de ter procurado um nome estranho e raro para dá-

lo a uma personagem que é, em si mesma, estranha e rara. De facto, essa 

mulher a quem chamei Blimunda, a par dos poderes mágicos que transporta 

consigo e que por si sós a separam do seu mundo, está constituída, enquanto 

pessoa configurada por uma personagem, de maneira tal que a tornaria 

inviável, não apenas no distante século XVIII em que a pus a viver, mas 

também no nosso próprio tempo. Ao ilogismo da personagem teria de 

corresponder, necessariamente, o próprio ilogismo do nome que lhe ia ser 

dado. Blimunda não tinha outro recurso que chamar-se Blimunda (JORNAL 

DE LETRAS, 1990). 

 

Blimunda é apresentada inicialmente através do olhar da sua mãe, estigmatizada, por 

pertencer a uma classe social mais abastada e principalmente por ter sido condenada pelo 

Tribunal da Santa Inquisição. No entanto, “o romance quebra a expectativa de manter a tal 

hierarquia social da época e adota, em seu lugar, uma hierarquia de valores na qual as 

personagens periféricas ocupam o topo, fator principal da sublimação” (BIRRIEL; BOUZAN, 

2005, p. 352-353).  No decorrer do texto, a personagem passa a ter uma voz ativa durante o 

romance e traça diversas aventuras. Essa mudança de perspectiva demonstra essa voz periférica 

que se centraliza na narrativa. 
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Quando está em jejum, Blimunda consegue ver as pessoas por dentro: “a marca mais 

relevante dessa personagem é seu dom especial de enxergar o mundo de uma forma diferente, 

de conseguir ver, quando em jejum, a estrutura das coisas e dos seres, bem como a vontade 

humana dentro dos indivíduos” (BIRRIEL; BOUZAN, 2005, p. 353). Desse modo, a 

representação da mulher comum pertencente às camadas mais baixas de Portugal é substituída 

pela representação de uma mulher forte, com um poder único, o que a torna especial.  

Nesse panorama, o romance apresenta diversos personagens que rompem a expectativa 

geral e ocupam o centro da narrativa, embora sejam periféricos diante da sociedade em geral. 

Essa forma do autor representar seus personagens desperta muita curiosidade dos leitores no 

decorrer das décadas em que Memorial do Convento é lido. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baltazar e Blimunda, cada qual com suas particularidades, completam-se à medida em 

que desafiam os comportamentos impostos pela sociedade do século XVII. Através das suas 

representações, Saramago dá voz à população que sempre esteve de fora da história oficial. As 

próprias características descritas por Saramago ao longo da narrativa apontam para essa quebra 

de expectativas: ele escolhe pessoas de baixa condição financeira e com características que 

seriam pouco esperadas de um herói idealizado. Ademais, a narrativa evidencia a relevância e 

a unicidade na construção das personagens, pois por meio delas o autor questiona as 

instituições, especialmente as religiosas, apontando as fragilidades das relações Estado-Igreja, 

como mecanismos de controle sobre as vontades humanas e a vida de maneira geral. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo compreender através de uma análise teórica-analítica os aspectos 

alegóricos empregados no romance Fazes-me falta (2002), de Inês Pedrosa, a partir de temas abstratos 

como a melancolia, a morte, o amor, a saudade e a culpa, representados alegoricamente pelo homem e 

pela mulher, personagens principais da narrativa. Nesse romance, verificamos que os personagens não 

são apresentados ao leitor pelo nome social, mas por características pessoais e psíquicas que expressam 

a fragmentação do homem diante da vida e da morte, é, portanto, através dessa perda de 

identidade/referente social que se constitui a alegoria no romance em questão. Com o propósito de dar 

sustentabilidade e referência a esse trabalho, apresentamos breve levantamento histórico e conceitual a 

respeito do termo alegoria, debruçando sobre as teorias de Margutti (2012), Massaud Moisés (1978), 

Walter Benjamin (1984). Os estudos empreendidos por Costa (2015) e Miguel Real (2012), também são 

utilizados para melhor refletirmos sobre as novas problemáticas sociais apresentadas nos romances 

contemporâneos.   

 

Palavras-chave: Texto literário. Alegoria. Inês Pedrosa. Relações Humanas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos aspectos inovadores da literatura contemporânea é a representação do homem 

em um mundo moderno marcado, sobretudo, por uma forte inversão de valores em que o status, 

o poder e o dinheiro assumem o comando das relações sociais. Essa sociedade moderna, 

retratada em literatura configura-se como uma versão realista de um mundo em ruínas, onde os 

relacionamentos sociais e afetivos tornam-se cada vez mais rápidos e supérfluos. Assim, diante 

das aberturas de estudos que um texto literário permite, o presente trabalho tem por objetivo 

compreender através de um estudo teórico analítico, os aspectos alegóricos no romance fazes-

me falta (2002), representados, sobretudo, através do envolvimento íntimo e afetivo dos 

principais personagens, o homem e a mulher.  

Inês Margarida Pereira Pedrosa, nascida em Coimbra-Portugal, no ano de 1962, 

licenciada em ciências da comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e doutoranda em 

línguas, literaturas e culturas na faculdade de ciências humanas da universidade nova de Lisboa, 

além de ativista social e da consagrada carreira de jornalista, é também um dos grandes nomes 

da literatura portuguesa contemporânea. Com uma vasta produção literária, Inês também 
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acumula alguns prêmios importantes como o prêmio máxima de literatura e o prémio paridade 

da comissão para a cidadania e igualdade de género. 

Os escritos literários de Inês Pedrosa retratam, sobretudo, as mudanças ocorridas em 

Portugal após a derrocada do governo salazarista e a falta de consciência sociocultural que 

marcava o povo português da década de 90, Miguel real nos diz que em cada página da escritora: 

“[...] vive não uma visão imediata da realidade, mas, de um modo impulsivo, emocional, 

institivamente romântico, a realidade social condensada na memória em forma de cultura, 

ativada com a escrita em forma de compromisso ou de empenhamento social”. Essa realidade 

social, também expressa categoricamente a decadência dos laços humanos na sociedade 

moderna, isto é, conforme destaca Navas & Ventura os escritos de Inês: 

 

[...]confronta seus leitores, expondo as incertezas de um mundo em 

fragmentos, de seres humanos com identidades cindidas, de relacionamentos 

sem afeto. Utilizando-se da escrita literária, empenha-se na tentativa de expor 

as incoerências e os anacronismos de um mundo improvável e de gerações de 

indivíduos sem consciência política e, igualmente, sem propósitos pessoais e 

coletivos (NAVAS & VENTURA, 2017, p. 86).   

 

Através dessa citação é possível perceber que os personagens de Inês estão sempre em 

conflito com o mundo contemporâneo, seja pelas vivências amorosas cada vez mais efêmeras, 

frágeis e decadentes, seja pela sensação de não pertencimento a família, a sociedade ou até 

mesmo ao próprio país. Essa desconstrução do sujeito na obra Pedrosiana está intimamente 

relacionada com a temática do amor e da morte, esse golpe do destino ao mesmo tempo em que 

é nefasto e potencialmente universal, também revela que o amor só é de fator reconhecido pelo 

homem contemporâneo através da morte, por isso, os personagens de Pedrosa são permeados 

quase sempre por um sentimento de culpa, saudade e arrependimento. 

No que concerne ao romance estudado fazes-me falta, publicado em Portugal no ano de 

2002, retrata o diálogo de dois narradores - personagens que se perderam diante da correria do 

mundo contemporâneo. A primeira voz a dá início a narrativa é uma mulher que logo nas 

primeiras linhas narrativas, declara ao leitor a sua morte. Trata-se de uma historiadora de 37 

anos, bem resolvida profissionalmente, engajada na política e em causas sociais, porém, sem 

tempo para relacionamentos sérios, consistentes e duradouros ela vê a vida profissional e social 

como uma linha de fuga dos laços afetivos e amorosos. A segunda voz é masculina, possui 56 

anos, e ao regressar da guerra colonial africana, resolve matricular-se em curso de história, 

ministrado pela então mulher, germinando, assim, uma relação que ultrapassa o vínculo de 

professor e aluno.  
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É importante enfatizar, ainda, que para dar sustentabilidade e credibilidade a esse 

trabalho, alicerçamos o nosso estudo literário em teóricos e pesquisadores que discutem a 

respeito do tema alegoria, entre os quais se destacam: Massaud Moisés (1978), Walter 

Benjamim (1984) e Vivian Margutti (2012). Os estudos empreendidos por Miguel Real (2012) 

e Maria Aparecida da Costa (2015) serão utilizados para refletirmos sobre as novas 

problemáticas apresentadas nos romances contemporâneos. 

  

2 UMA VISÃO HISTÓRICA E CONCEITUAL DO TERMO ALEGORIA  

 

Antes de iniciarmos a nossa análise torna-se necessário tecer alguns comentários 

conceituais e históricos a respeito do termo alegoria, de modo sintetizado, alegoria significa 

uma representação concreta de uma ideia ou pensamento abstrato. De acordo com Massaud 

Moisés (1978, p. 15) a alegoria é: “toda concretização por meio de imagens, figuras e pessoas, 

de ideias, qualidades ou entidades abstratas, o aspecto material funciona como disfarce, 

dissimulação ou revestimento, do aspecto moral, ideal ou ficcional”, 

Hansen citado por Freitas (2014) enfatiza que há no plano concreto dois tipos de 

alegorias que ao mesmo tempo em que se diferenciam no campo semântico também se 

complementam simultaneamente: a alegoria dos poetas que se caracteriza por ser uma forma 

de expressão verbal e escrita, relacionada tanta ao falar alegoricamente, quanto ao interpretar 

alegoricamente, uma técnica de retórica bastante utilizada na antiguidade. E a segunda, uma 

técnica cristã- medieval denominada de hermenêutica, um método que consiste na decifração e 

interpretação alegórica das escrituras sagradas.  

Em um segundo momento histórico, as representações alegóricas ganham proporções 

maiores através dos renascentistas, se, antes, a alegoria era considerada uma arte retórica ou 

uma técnica meramente cristã, nesse período escolástico, a alegoria nas palavras de Freitas 

(2014, p. 252) é: “amplamente utilizada como dispositivo de invenção do artista e, 

posteriormente, torna-se a característica dominante da arte no Barroco”, isto é, a alegoria passa 

a ser fortemente utilizada em outros campos artísticos como pinturas, esculturas e em literatura.  

A Reforma Protestante e à Contrarreforma Católica, segundo Walter Benjamin citado 

por Margutti (2012), despertaram nos indivíduos um sentimento de incerteza diante de um 

mundo fragmentado, esse sentimento de incompletude é representado fortemente no campo 

artístico através de alegorias, Margutti ainda enfatiza que: 
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Ao analisar o drama barroco, Benjamin declara que a alegoria é uma 

linguagem que se adapta ao pensamento da época, pois retrata em sua forma 

e em seu conteúdo a ambiguidade de sentido, a incompletude, a morte e a 

decadência, tão presentes na percepção barroca. (MARGUTTI, 2012, p. 75). 

 

A alegoria torna-se, portanto, uma técnica de expressão enigmática, fortemente utilizada 

pelos artistas barrocos com o intuito de manifestar as angústias e incertezas que acometiam a 

sociedade naquele período histórico. Assim, as representações alegóricas no Barroco exigem 

do leitor um grande esforço de interpretação, pois objetos artísticos passam a ser fragmentados 

e divididos em camadas, isto é, há uma camada que está relacionada ao sentido literal e, uma 

outra que diz respeito a um sentido oculto, pois os objetos são deslocados e fragmentados do 

seu significado/contexto inicial pelo autor para que possam ganhar um novo significado no 

mundo real. 

Assim, de acordo com Junkes (1994, p. 131) é a partir dos fragmentos que se constitui 

a alegoria: “Arrancado do seu Lugar e função, descontextualizado, o fragmento pode reunir-se 

ou ser reunido com outros fragmentos isolados da realidade, criando assim o alegórico seu 

sentido, um novo sentido dado, não resultante do contexto original dos fragmentos”. Todavia, 

é preciso enfatizar que assim como algumas figuras de linguagem, metáfora, metonímia, 

eufemismo etc, a alegoria também é constituída por fragmentos (mais extensos e detalhados) 

que adquirem uma nova significação, no entanto, a compreensão alegórica não se dá através do 

fragmento isolado como no caso das demais figuras de linguagem, mas do contexto como um 

todo. Desse modo, o sentido oculto de um objeto/texto artístico pode passar despercebido para 

um leitor menos atento. 

No Romantismo, a alegoria “por ser processual e progressiva” (MARGUTTI, 2012, p. 

75), é substituída pelo símbolo, uma representação fixa e imutável. Assim, pelo caráter 

arbitrário, subjetivo e histórico, a alegoria entra em declínio nessa fase do Romantismo, 

chegando a ser considerada como uma forma de expressão ultrapassada. Apesar dessa quebra 

de paradigmas que houve no período do Romantismo, Margutti esclarece que as representações 

alegóricas são retomadas pelos modernistas. 

E, Hoje, na modernidade, o artista contemporâneo utiliza-se dos procedimentos 

alegóricos como uma forma de expressar os problemas e a fragmentação da sociedade moderna 

e para Margutti (2012, p. 76): “muitas das características barrocas da alegoria permanecem na 

atualidade. O mundo contemporâneo apresenta traços que foram herdados do Período Barroco, 

como a transitoriedade, a incompletude, a ambiguidade de sentido e a morte”. Podemos então 
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inferir a partir desse apanhado conceitual e histórico que a alegoria permanece ativa no âmbito 

artístico, acompanhado o homem e as mudanças do seu tempo histórico. 

 

3 FAZES-ME FALTA: UMA ALEGORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS 

 

“Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também, 

até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes” (MACHADO DE ASSIS), essa 

ilustre frase de Memórias Póstumas de Brás Cubas reflete categoricamente sobre a existência 

da vida humana, os seus ciclos, as suas fases de superações, fragilidades e recomeços e, 

principalmente a impotência do ser humano diante da morte. Os protagonistas de fazes-me falta, 

assim como o personagem Brás Cubas, também tiveram suas oportunidades de recomeços, 

todavia, foram desprezadas, restando-lhes apenas o peso da culpa ocasionado pela morte 

prematura de um dos personagens. 

O romance aparentemente parece tratar de mais uma história de amor impedida pelos 

desígnios da vida, no entanto, as entrelinhas vão mais além, os personagens não possuem um 

nome civil ou social, são apresentados ao leitor pelo peso da culpa, da saudade e por uma 

profunda melancolia, sentimentos que são despertados e postos em evidência após a morte da 

mulher, cujo nome não é revelado, segundo Costa (2015, p. 42) nos romances contemporâneos: 

“em sua maioria, as personagens são sem voz, sem lugar, sem nomes ou se sentem assim diante 

de seu mundo”. 

É, portanto, através dessa perda de identidade/referente social que se constitui a alegoria 

no romance Faze-me falta, isto é, segundo Walter Benjamin (1984), o desenvolvimento 

alegórico efetiva-se através da descontextualização sintática e semântica de um determinado 

objeto, isto é, em uma representação alegórica os signos/simbologias que representam uma ideia 

abstrata, perdem a sua identidade inicial e adquirem outra totalmente contrária.  

Assim, na medida que nos aproximamos da obra, observamos que a alegoria no romance 

é constituída a partir do embate entre a morte e a vida, segundo Avelar (2003, p. 17) citado por 

Cantarelli (2013, p. 183): “o cadáver se afirma como elemento alegórico por excelência porque 

o corpo que começa a se decompor remete inevitavelmente a essa fascinação com as 

possibilidades significativas da ruína que caracterizam a alegoria. O luto é a mãe da alegoria”. 

Desse modo, a alegoria é produzida na narrativa a partir do diálogo concreto entre o cadáver de 

uma mulher morta que se achava imortal e de um homem, melancólico e enlutado que se 

encontra completamente desolado após a partida da amiga – amada.  
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A história, portanto, inicia-se com a própria mulher - morta expondo a sua passagem 

para o mundo espiritual: “enquanto morria, não vi a minha vida em câmera lenta nem vales 

verdejantes, nem sequer ouvir músicas celestiais” (PEDROSA, 2010, p. 14).  A morte da mulher 

é retratada sem nenhuma pretensão romântica, o que há de fato é uma total desconstrução dos 

discursos que assolam o imaginário humano a respeito da morte, isto é, no romance não há 

nenhuma cena que retrate o encontro com alguma divindade celestial ou até mesmo uma 

garantia de descanso eterno, pelo contrário, deparamo-nos com um cadáver mergulhado em um 

universo de incertezas:  

 

O estado em que me encontro é muito mais angustiante: como se vivesse em 

sonolência diante de um filme que já não posso recriar, vendo tudo, o passado 

e o futuro, que afinal são um só hermafrodita, e aprendendo demasiado tarde 

o que não fui capaz de ver. Deve ser isto o limbo. Deus virá buscar-me – ou 

mais humildemente, mandará buscar-me – para conduzir a uma outra 

dimensão. Virás? (PEDROSA, 2010, p. 34). 

 

Na descrição feita pelo cadáver da mulher, podemos identificar de forma bastante 

paradoxal uma menção ao purgatório, um ambiente que não é o céu, nem o inferno, mas um 

espaço entre os dois universos. Um lugar de incertezas, medos, angústias e de reflexão, pois a 

personagem encontra-se pairando sobre a terra, repensando sobre os atos que praticou em vida, 

sobre as amizades que construiu e, sobretudo, relembrando os amores efêmeros, motivo de 

grande entusiasmo na vida da personagem: 

 

[...] Morri tantas vezes antes de morrer, morri sempre que o amor parava, e o 

amor estava sempre a parar dentro de mim. Parava e crescia, comia tudo o que 

eu sabia. Eu imaginava frases novas como barragens contra essas vagas que 

me levavam. Mas as barragens caíam, eu voltava morta à praia, renascia a 

tremer de frio, na noite marítima. Então construía de novo a minha barragem, 

agarrava-me aos meus mortos. 

 

O personagem masculino já divorciado na época em que conheceu a protagonista era 

um ser descrente, extremamente pessimista e que também levava uma vida marcada de amores 

rápidos e supérfluos, contudo, ambos sentiam a necessidade um do outro, essa carência 

motivava-os a seguir caminhos que os levassem para longe desse sentimento,  no entanto, os 

personagens não conseguem superar o amor que sentiam um pelo o outro e mesmo depois da 

morte os personagens voltam a ser perturbados pelo sentimento amoroso reprimido durante 

anos: “Mas não tenho dúvidas de que nos apaixonamos naquele momento, no cinema. E 
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voltamos a ficar apaixonados nessa noite em que eu fiquei morta, a luz das velas, pronta para o 

banquete da terra, à mercê da compaixão ” (PEDROSA, 2010, p. 120). 

A personagem feminina, uma mulher engajada em diversas causas sociais e feministas 

ao decidir entrar no campo político para impressionar as pessoas as suas voltas, conforme 

enfatizado pela própria personagem: “Eu queria salvar o mundo. Queria também que me vissem 

salvar o mundo” (PEDROSA, 2010, p. 158), desperta em seu amigo uma reação totalmente 

contrária, pois o personagem masculino sente-se completamente rejeitado pela sua amada – 

amiga “o seu telefone estava sempre impedido. Depois de três dias sem te falar, comecei a 

habituar-me a esse silêncio novo. Habituei-me a esse silêncio novo. Habituei-me enraivecido” 

(PEDROSA, 2010, p. 158), a indisponibilidade da amiga em decorrência do trabalho e das 

causas políticas e sociais, culmina no afastamento dos não amantes. 

Agora, diante da impossibilidade da concretização amorosa, ambos os personagens se 

encontram profundamente atormentados e passam a representar alegoricamente na narrativa um 

sentimento melancólico, de culpa e de saudade. Para a personagem morta o sentimento da culpa 

torna-se insuportável ao ponto de desejar a morte do amigo para aliviar a sua dor: “Se eu 

imaginasse que continuaria por dentro da morte a chorar por ti, ter-te-ia procurado em vida para 

te matar” (PEDROSA, 2010, p. 157). O personagem masculino, ancorado por memórias do 

passado e sem nenhuma perspectiva futura que o entusiasme, também deixa-se arruinar pelo 

sentimento de culpa e por uma profunda melancolia: 

 

Tanto que queria agora dar-te o amor total e infantil que tinha para te dar. 

Raciocinei-o a vida inteira como porra de um chocolate de leite – porque 

vivemos como se o tempo nos pertencesse, infinitamente, como se 

pudéssemos alguma coisa? Espero que não tenhas levado essa culpa estúpida 

para a tua morte (PEDROSA, 2010, p. 27). 

 

Ao longo de toda a narrativa, o personagem masculino em uma ação totalmente 

desesperadora passa a colecionar objetos, cenas e fotografias que relembrem a sua amada – 

morta:  “Gravei a mensagem do teu telefone antes que alguém a apagasse de vez. Tinha medo 

de perder a tua voz”. A saudade do amor ausente tenta ser suprimida de todas as formas pelo 

personagem masculino ao ponto de oferecer a uma amiga o perfume usado pela mulher - morta: 

“Ofereci o perfume que usavas a uma amiga minha. Ela usou-o, e não era o mesmo.” 

(PEDROSA, 2010, p. 75). As lembranças desencadeadas pelo sentimento da saudade na 

narrativa não são caracterizadas pelos personagens como algo bom ou prazeroso, pelo contrário, 

são sempre imagens, cenas de momentos não usufruídos, Branco (2011, p. 49) sublinha que 

essa representação alegórica da melancolia, configura-se como: “uma recordação dolorosa e 
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constante de seu amor por um objeto perdido e de sua imersão num mundo vazio de 

transcendência” 

Assim, ao voltar-se para aquilo que não se concretizou, mas que poderia ter sido 

despertado em vida, o personagem masculino em momentos de devaneios recria cenas que 

nunca existiram ao mesmo tempo em que busca incessantemente em outras pessoas algo que 

relembre a sua amada: “A esta hora vejo-te muitas vezes. Há tantas raparigas parecidas contigo 

e nenhuma delas és tu. Vejo-te também no espelho ao meu lado, dentro dos meus olhos, que 

parecem teus, até nesse jeito de procurarem os espelhos” (PEDROSA, 2010, p. 85), sobre essa 

solidão despertada pela ausência do ser amado, Costa (2015, p. 56), nos diz que a falta leva: “o 

sujeito a ter saudades e buscar elementos que não o desliguem do amado são criações 

imaginárias, irreais, construídas sem pilares sustentáveis”. 

Nosso personagem por amar um amor impossível não encontra mais nada que o motive 

a viver: “A tua morte alivia-me do medo de morrer” (PEDROSA, 2010, p. 56), Branco (2011, 

p. 50) pondera que: “A alegoria leva necessariamente o melancólico a rejeitar o mundo e 

inscrever a morte nas coisas, característica da queda que impossibilita a plenitude (de sentido, 

de identidade do sujeito e das coisas) no mundo das coisas criadas”, o personagem masculino 

preso a esse tormento, contempla a morte  como uma única via de libertação contra as mazelas 

desse amor não realizável. 

O fim da narrativa é, portanto, marcado pela morte do personagem masculino, 

supostamente provocada por uma ordem sobrenatural, pois o espirito da personagem feminina 

ao “avistar”, supostamente, uma criança que corre o risco de ser atropelada age de forma 

duvidosa para que o personagem masculino salte na frente do carro: 

 
A rapariga deixa os livros cair na estrada e o autocarro não terá tempo de travar 

antes que ela a apanhe. [...]. Desta vez, podes salvar alguém. [...] Vem, não 

tenhas medo, lança-te sobre essa, menina que te sorri como eu e salva-a. Estou 

à tua espera num sítio onde as palavras já não magoam, não ferem, não sobram 

nem faltam. Esse sítio existe.” (PEDROSA, 2010, p. 218). 

 

Assim como no início a morte volta a ocupar o centro da narrativa, isto é, se, antes nos 

deparamos com a morte trágica de uma jovem - mulher, vítima de uma gravidez ectópica não 

diagnosticada, ao fim da triste saga amorosa, a morte também é posta para o leitor como uma 

espécie de solução para os não amantes, há, portanto, na voz da narradora – cadáver e do 

narrador – masculino uma promessa de vida após a morte, onde a dor, a culpa e a saudade não 

podem adentrar.  
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4 CONCLUSÃO 

 

O romance Fazes-me falta é um palco alegórico cujo foco central é a degradação das 

relações humanas, isto é, a narrativa nos coloca diante de uma ação amorosa não realizada em 

decorrência do próprio ser humano, do seu egocentrismo, dos seus conflitos existenciais, da sua 

busca desenfreada pelo status e poder e, sobretudo, pela grande dificuldade de se relacionar 

verdadeiramente com alguém.  

A alegoria, portanto, se constituíra em torno desses dois personagens a partir de um 

diálogo fragmentado entre a vida e a morte, isto é, as estratégias semânticas utilizadas por Inês 

tendem adquirir um novo significado a partir da ótica do leitor, assim, constatamos através da 

nossa leitura algumas questões retratadas ao longo da narrativa: a incerteza de um plano 

espiritual para além dessa vida que abrigue aquele que partiu; a incapacidade do ser humano 

diante da morte e, principalmente, a dificuldade do homem em aceitar a perda do ser amado.  

Desse modo, os personagens da narrativa são vítimas de si mesmos e só reconhecem a 

brevidade da vida quando são atropelados por uma morte repentina. O amor, nesse caso, só é 

despertado quando não havia mais possibilidades de uma possível vivência amorosa e, a partir 

de então inicia-se na narrativa um cenário melancólico permeado de sentimentos degradantes, 

assim, a morte torna-se a única solução encontrada para os não amantes. 

A morte no fim da narrativa, diferentemente, do início não transparece ser algo doloroso 

ou repentino, mas uma ação desejada, uma linha de fuga para o sofrimento terreno e espiritual, 

pois a personagem – feminina mesmo depois de morta ainda permanece no plano terreno 

compartilhando com o seu amigo – amado as dores dessa não vivência amorosa. Desse modo, 

de forma bastante paradoxal, o romance sugere sutilmente ao leitor não um final feliz para além 

dessa vida, mas a promessa de um lugar “celestial”, livre de todas as aflições e conflitos 

humanos. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como propósito analisar a personagem Rosa e a sua relação com o espaço no 

romance contemporâneo Jesus Cristo bebia cerveja, do escritor português Afonso Cruz. Com esse 

intuito, esta pesquisa aborda a concepção clássica e contemporânea do trágico, tendo em vista identificar 

os conflitos de ordem existencial e social desencadeados pelos acontecimentos vividos pela personagem 

como prova da violência da estrutura do poder, o que se caracteriza como uma reconfiguração do trágico 

que se contrapõe a sua noção clássica por se tratar de uma denúncia social não ligada ao gênero Tragédia. 

Metodologicamente, esse estudo parte de uma abordagem descritivo-analítica e adota o método 

qualitativo, então para dar respaldo a esta pesquisa utilizou-se como aparato teórico: Bakhtin (1997) 

para pensar a culpa trágica como inerente ao herói da tragédia grega antiga, Moisés (2013) para 

reconhecer as características da Tragédia aristotélica, Gancho (2002) para refletir acerca dos tipos de 

conflitos que surgem na narrativa com relação à protagonista, Lins (1999) para demonstrar como o 

espaço social do Alentejo pode significar uma época de opressão e Lisboa um maior grau de civilização, 

Pupi (1981) para comprovar a presença da situação trágica no romance sob a ótica da vitima inconsciente 

e da intenção do autor em torná-la um exemplo de denúncia social, dentre outros. Assim, percebeu-se 

que as situações vividas pela personagem se caracterizam como decorrentes da violência institucional, 

que por sua vez, marcam o trágico contemporâneo desligado da Tragédia com uma heroína de origem 

humilde, que desconhece a causa de todo o seu infortúnio e chega a não mais sofrer de modo exemplar, 

antes entra em conflito com as forças opressoras e tem sua existência marcada pelas vivências trágicas 

ao ponto de cometer crimes, que não provém de um julgamento moral, mas do sofrimento como forma 

de denúncia explícita.  
 
Palavras-chave: Personagem Rosa. Reconfiguração do trágico. Clássico e contemporâneo. Denúncia 

social. Violência institucional.   

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O conceito de trágico tem sua origem vincula a Tragédia grega antiga. No tocante a 

Teoria dos gêneros clássicos, proposta pelo filósofo Aristóteles, no Livro A Poética, se situa no 

gênero dramático e por sua vez pertence à ideia de mimesis, isto é, a forma de representação 

das coisas com relação ao plano da realidade. Ou seja, não se trata de uma cópia fiel do mundo 

real, mas de uma semelhança com relação às situações problemáticas que envolvem o ser no 

mundo. Contudo, o filósofo Platão, na sua obra a X República, desaprova essa manifestação 
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artística em virtude do pensamento inteligível por compreendê-la como uma ameaça aos valores 

morais incorruptíveis e distanciamento da ideia e forma do objeto no mundo.  

Em razão disso, a Literatura como arte é uma instituição móvel que demonstra por meios 

das obras literárias como a Teoria dos gêneros clássicos, os quais Aristóteles dividiu em épico, 

dramático e lírico mostra-se insuficiente para compreender a natureza do gênero 

contemporâneo e os aspectos que se mostravam inerentes à tragédia. Como é o caso do conceito 

de trágico, que nos dias atuais tem se mostrado presente na narrativa, mas com uma nova 

perspectiva. Sobretudo porque a ideia do trágico está permeada pela violência institucional 

decorrente da estrutura do poder, o que faz com que a situação trágica esteja presente no 

romance contemporâneo como uma forma de denúncia social explícita.  

Neste sentido, o objetivo desse trabalho é analisar a relação da personagem Rosa com o 

espaço no romance contemporâneo Jesus Cristo bebia cerveja, de Afonso Cruz, sobretudo, para 

identificar as situações vividas pela personagem como uma reconfiguração do conceito trágico 

não ligado a Tragédia. Com isso, esse estudo apresenta uma metodologia que parte de uma 

abordagem descritivo-analítica e adota o método qualitativo a partir do qual se utilizou como 

aparato teórico: Bakhtin (1997) para pensar a culpa trágica do herói clássico, Moisés (2013) 

para reconhecer as características da tragédia clássica, Gancho (2002) para refletir acerca dos 

conflitos narrativos com relação a protagonista, Lins (1999) para demostrar as possíveis 

significações do espaço social, Puppi (1981) para constatar a presença da situação trágica no 

romance, dentre outros.  

Para tanto, essa pesquisa está organizada a partir da fundamentação teórica em torno da 

categoria personagem e espaço assim como apresenta a concepção de trágico clássico 

relacionado à Tragédia em contraste com o conceito de trágico contemporâneo. Por sua vez, 

dar-se-á início à análise de trechos do romance seguido das suas respectivas considerações 

finais. Além disso, essa pesquisa é resultante da leitura do romance para elaboração do artigo 

como forma de avaliação e obtenção da última nota do componente curricular de Literatura 

Portuguesa III.   

 

2 SOBRE ALGUMAS POSSIBILIDADES DE RELAÇÕES ENTRE PERSONAGEM E 

ESPAÇO  

 

Com relação à estrutura da narrativa é quase indiscutível que a categoria personagem 

costuma chamar mais a atenção do leitor no que se refere à leitura de um romance ou pelo 

contrário, até mesmo de um espectador que assiste a uma peça dramática, visto que essa 
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categoria se assemelha muito com a ideia de pessoa, o que faz com que o leitor viva aquela 

experiência ficcional por meio da imaginação ou até mesmo se sinta envolvido com a 

representação que acontece diante dos seus próprios olhos, o que deixa explícito que o 

personagem é “um ser construído por meio de signos verbais, no caso do texto narrativo escrito, 

e de signos verbi-voco-visuais no caso do texto de natureza híbrida como as peças de teatro, os 

filmes, as novelas de televisão etc.” (FRANCO JR., 2009, p. 38). Mediante isso, torna-se 

evidente como a construção do personagem acontece por meio da linguagem.  

Entretanto há diferenças nas formas representativas de cada personagem, devido à 

maneira como este é caracterizado por meio dos signos, posto que “[...] a posição lógico-

lingüística do drama no sistema da criação literária resulta unicamente da ausência da função 

narrativa, do fato estrutural de que os personagens são formados dialogicamente” 

(HAMBURGER, 1986, p. 139). Ou seja, enquanto o personagem do romance é representado 

pelas suas ações, pela narração dos acontecimentos na narrativa, o personagem do drama é 

reconhecido pelo ato propriamente dito de ter voz, no ato de dizer e agir por si mesmo.  

A respeito disso, o personagem não é a categoria principal e única da narrativa, mas é 

em um primeiro momento a que costuma chamar mais a atenção do leitor, devido a sua 

existência lhe parecer algo real, pois no romance é o ser que age e sofre ações, é em torno deste 

que os acontecimentos costumam se desenvolver e também porque costuma enfrentar 

problemas e conflitos como os que envolvem o ser no mundo real ao ponto inclusive de fazer 

com que o leitor se sensibilize com a dor desse ser construído ou até mesmo de se identificar 

com ele.  

Por isso “não espanta, portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no 

romance; e que a leitura deste dependa basicamente da aceitação da verdade da personagem por 

parte do leitor” (CANDIDO, 2007, p. 54). Consonante a isto, segundo Franco Jr. (2009) o 

personagem é o ser que movimenta a narrativa seja por meio das suas ações ou estados, é 

possível classificá-lo pelo seu grau de importância para a constituição e o desenvolvimento do 

conflito dramático, isto é, quando as ações do personagem são fundamentais para que o conflito 

aconteça. Ou seja, é o personagem principal, no entanto também pode ser um secundário – 

quando as suas ações não são aparentemente fundamentais para o desenvolvimento do conflito 

–, por sua vez, pode ser classificado segundo o seu grau de densidade psicológica, que é quando 

a existência e as práticas do personagem seguem ou não uma linearidade. Então caso se 

mantenha regular é plana, já se o personagem é identificado por uma categoria social é tipo, se 

acumula mais categorias é estereótipo, mas se foge da previsibilidade é plana com tendência à 

redonda, já se é totalmente imprevisível é redonda. 
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Torna-se perceptível que a classificação do personagem tanto se dá pela sua participação 

na história quanto pela relação (des)contínua do seu modo de ser e fazer no decorrer da 

narrativa, por isso não é mera coincidência que “o personagem é um ser que pertence à história 

e que, portanto, só existe como tal se participa efetivamente do enredo, isto é, se age ou fala” 

(GANCHO, 2002, p. 14). Consequentemente, ainda segundo Gancho (2002) o personagem é o 

ser responsável pelo desempenho do enredo até porque é quem faz a ação e por mais real que 

pareça é sempre invenção mesmo que se constate que há determinados personagens baseados 

em pessoas reais.  

Deste mesmo modo, o papel que o personagem desempenha no enredo pode ainda, 

segundo Gancho (2002), caracterizá-lo como herói da narrativa, isto é, quando este possui 

características superiores as de seu grupo ou pelo contrário pode ser considerado o anti-herói, 

que é quando o protagonista tem características iguais ou inferiores se comparado com os do 

mesmo grupo, mas que por alguma razão acaba assumindo o papel de herói. Porém sem 

competência o bastante para desempenhar esse papel, por sua vez, ressalta que “os personagens 

se definem no enredo pelo que fazem e dizem, e pelo julgamento que fazem dele o narrador e 

os outros personagens” (GANCHO, 2002, p. 14). Ademais, o espaço também é uma categoria 

muito importante, pois pode fornecer descrições e consequentemente indicações para 

compreender o personagem ou vice-versa.  

Posto que o espaço possa vir a definir os personagens socialmente, influenciar suas 

ações e o seus modos de ser, o que também não impede que o personagem também ocasione 

mudanças simbólicas no lugar no qual está inserido. Entretanto, o mais comum é que a categoria 

espacial seja concebida como o lugar físico, arquitetônico ou geográfico que indica onde se 

desenvolve ou ocorreram os acontecimentos e ações do personagem. No entanto, é preciso 

atentar-se as funções que o espaço tem, como ressalta a autora a seguir: 

 

O espaço tem como funções principais situar as ações dos personagens e 

estabelecer com eles uma interação, quer influenciando suas atitudes, 

pensamentos ou emoções, quer sofrendo eventuais transformações 

provocadas pelos personagens (GANCHO, 2002, p. 23).  

 

Nesse ínterim, fica explícito como o espaço possibilita não apenas a identificação ou 

plano onde se desenvolvem as ações do personagem ou se sucedem os acontecimentos que o 

envolvem. Mas possui a função de manter uma interação, isto é, tanto de influenciar no tocante 

as atitudes, pensamentos e emoções quanto de sofrer transformações provocadas por ele, por 

sua vez, cabe ressaltar que “[...] há desígnios precisos ligados ao problema espacial: intenta-se, 
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por um lado, concentrar o interesse nas personagens ou nas motivações que as enredam [...]” 

(LINS, 1999, p. 65). Porquanto, as possíveis significações da relação personagem e espaço está 

relacionada com as intenções do escritor, que tanto pode querer chamar atenção para os 

personagens quanto pode querer fornecer pistas para a motivação das suas ações.  

Não é improvável constatar que “podemos encontrar nas narrativas os conflitos morais, 

religiosos, econômicos e psicológicos; este último seria o conflito interior de um personagem 

que vive uma crise emocional” (GANCHO, 2002, p. 11). O que para o leitor envolvido será 

mais uma motivação para se identificar com esse personagem ou pelo contrário até ignorá-lo se 

aos seus olhos passar despercebido que “[...] o herói romanesco ingressa com o corpo no espaço 

terrestre: vive, luta, sofre, come, ama, morre. Física é a sua trajetória pela terra” (SCHÜLER, 

2000, p. 60). Posto que ao herói não cabem apenas as grandes ações, mas também o sofrimento 

com ou sem explicação explícita, dado que o herói da narrativa é antes de tudo “humano” e 

complexo, não carrega em si a condição de semi-deus ou equilíbrio constante.  

 

2. 1 O fenômeno trágico: forma da arte e a análise conceitual 

 

A respeito da tragédia clássica, cabe suscitar que no Livro X da República, escrito por 

volta de 380 a.C, Platão em meios as suas reflexões com Gláucon, retoma seus argumentos de 

condenação à poesia, mas somente no que diz respeito “a poesia de caráter mimético” (595a), 

posto que para ele tanto aquela quanto as demais obras de igual caráter (imitação de ordem 

poética) são uma ameaça à verdade e aos valores morais. Sobretudo porque a expressão dos 

atores e poetas se constituía a seu ver como um perigo iminente a alma, portanto, tal 

manifestação deveria ser excluída, pois são “[...] a destruição da inteligência dos ouvintes, de 

todos quantos não tiveram como antídoto o conhecimento da sua verdadeira natureza” 

(PLATÃO apud PEREIRA, 2001, p. 449, grifo do autor).  

No entanto, Aristóteles não concebia o termo mimesis como um retrato imperfeito da 

realidade, pelo contrário, o via no sentido de representação da realidade, que se diferenciava da 

história por ser o que poderia acontecer, enquanto a história era o que havia acontecido. Além 

disso, ainda diferenciou a poesia de caráter mimético em gêneros de acordo com os meios: 

linguagem verbal com ritmo, canto, harmonia; objetos: homens em ação que são melhores, 

iguais ou piores; e os modos, isto é, o uso da narração ou ação, por sua vez, a tragédia mais 

perfeita não deveria “[...] representar os homens bons a passar da felicidade para infelicidade, 

pois tal mudança suscita repulsa, mas não temor nem compaixão; nem os maus a passar da 
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felicidade para infelicidade, porque uma tal situação é a mais contrária ao trágico[...]” 

(ARISTÓTELES apud PEREIRA, 2008, p. 60, grifo do autor).  

A respeito disso, é possível perceber como a tragédia clássica é pautada no efeito de 

provocar as sensações de temor e compaixão no público, o que para Puppi (1981, p.45): “[...] a 

concepção aristotélica da catarse é incompleta e detém-se em medíocre resultado: provocar a 

compaixão da vítima e o temor que o mesmo venha a acontecer a cada um”, além disso, é 

indispensável notar que a tragédia se constituía ainda pela imitação de caráter elevado que são 

“ações graves, praticadas por indivíduos situados no vértice da pirâmide social, aristocratas ou 

fidalgos: a seu vê, o homem médio, menos ainda o escravo, não poderia protagonizar ações 

trágicas.” (MOISÉS, 2013, p. 462). O que daí resulta, segundo Puppi (1981), a má interpretação 

de Aristóteles com relação ao componente que permanece inalterado no fenômeno trágico que 

é o fato da vítima sofrer de modo exemplar até as últimas consequências da violência 

institucional.  

É o que o filósofo associou a classe elevada para preservar a imagem da vítima, tirando-

o da insignificância como diferença, enquanto conviria levar os espectadores a consciência 

coletiva a respeito da violência sofrida, que poderia variar com relação às relações existências, 

mas que a figura do herói sob um novo enfoque acarretaria a função de proteger e preservar, 

não pela origem do herói para pelo exemplo como denúncia.  

Além disso, a tragédia clássica associada ao trágico sempre esteve relacionada com “a 

luta do herói contra a inexorabilidade do Destino (fatum ou anankê) determinado pelos deuses 

[...]” (MOISÉS, 2013, p. 463). Então é possível perceber como “[...] a culpa trágica situa-se 

inteiramente no nível dos valores do dado da existência e é imanente ao destino do herói; é por 

isso que a culpa pode ser totalmente transportada para fora dos limites da consciência e do 

conhecimento do herói” (BAKHTIN, 1997, p. 191). O que consonante a situação trágica Puppi 

(1981) diz que há duas óticas, uma que se refere à inconsciência do personagem acerca da 

violência sofrida sob o ponto de vista do vencido, que por sua vez é indissociável da ótica do 

autor, que denuncia a causa do sofrimento da vítima, que o configura como vencido.  

Em suma, o trágico contemporâneo está desvinculado da tragédia, porque “[...] a análise 

conceitual do trágico não se destina a transmitir a experiência que tematiza, mas a fazer entender 

a situação trágica: daí seu caráter de denúncia direta e fundada” (PUPPI, 1981, p. 49). O que 

concernente ao romance contemporâneo tem se feito presente a situação trágica vivida pelo 

personagem romanesco, que suporta de “modo exemplar” até certo ponto o sofrimento da 

violência institucional. Contudo, isso se torna possível porque “a tematização do trágico assume 

duas formas rentes, que são duas formas explícitas de denúncia da violência institucional: a 
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forma da arte, particularmente o teatro, onde ocupa um espaço privilegiado sob o nome 

precisamente de tragédia; e a forma da análise conceitual” (PUPPI, 1981, p. 49). Até porque a 

tragédia é uma representação do real, enquanto a situação trágica se faz presente na narrativa 

por meio da ficção.  

 

3 ROSA ENQUANTO VÍTIMA TRÁGICA: VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E A 

ORIGEM DO CONFLITO INTERIOR 

 

O romance contemporâneo Jesus Cristo bebia cerveja, de Afonso Cruz narra a história 

de uma jovem chamada Rosa. Filha de pai camponês e mãe arqueóloga. Ela passa grande parte 

da sua vida no campo, mas precisamente na região do Alentejo em Portugal. Neste lugar a sua 

existência é marcada por uma sucessão de infortúnios, a começar pelo desinteresse e abandono 

da mãe Isabel, o suicídio do Pai João Lucas Marcos Mateus, o abuso de autoridade do capitão 

para com o avô Gago que resulta no desamparo social dela e da avó Antónia, por sua vez, a avó 

ainda adoece e ela tem que assumir toda a responsabilidade, além de vivenciar situações de 

vulnerabilidade e violência institucional.  

Em decorrência dessa gradação de vivências densas, a pesquisa em questão se propõe a 

analisar a presença do conceito trágico decorrente da violência institucional, sobretudo, 

desvinculando-o um pouco da tragédia clássica. Uma vez que visa constatar a situação trágica 

que se apresenta na narrativa com foco nas situações vividas pela personagem para evidenciar 

como um acontecimento a afeta de modo direto. Por isso, cabe ressaltar que o trecho a seguir 

se trata da fala do Sarjento Oliveira como forma de justificar o porquê que o cabo não deveria 

abordar Antónia e Rosa mesmo que aquela estivesse a urinar no meio da rua. Diante disso, 

destaca-se a seguinte cena: 

 

[...] O capitão andava obcecado com os crimes e desconfiava do marido de 

Antónia, O Gago, que era ganadeiro. [...] Uma das vezes estendeu-o no chão 

e passou-lhe com o carro por cima de uma perna. O homem ficou coxo para o 

resto da vida e deixou de conseguir trabalhar. O Gago andava desesperado, 

cheio de medo, e um dia atirou-se para dentro do poço lá de casa. Estava com 

a neta, que viu tudo. A gaiata não tinha mais de cinco anos de idade. Ela e a 

avó ficaram a viver de umas pensões miseráveis e de alguns legumes da horta. 

Agora, a velha quase não consegue trabalhar a terra, e eu acho que devem 

passar fome (CRUZ, 2014, p. 1). 

 

Observa-se que o Capitão, autoridade máxima da segurança pública, acabou por cometer 

um crime de abuso de poder com base em apenas uma desconfiança, que não justificava o uso 
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da força física, que por sua vez, resulta inicialmente na incapacidade total do Gago para o 

trabalho, isto é, o impedindo de exercer o seu ofício e garantir a subsistência da sua família. 

Seguido de um trauma psicológico que acarreta no ato de tirar a sua própria vida, o que se torna 

ainda mais grave porque Rosa ainda com cinco anos de idade acaba por presenciar a cena, 

consequentemente, depois da morte do avô tanto ela quanto Antónia ficam desamparadas 

socialmente. É possível perceber a presença, segundo Gancho (2002), de um conflito narrativo 

de ordem socioeconômica, sobretudo, porque segundo Puppi (1981) existe a ótica do autor em 

denunciar detalhadamente a causa do infortúnio e o ponto de vista do vencido.  

Além disso, cabe enfatizar que a causa remota da violência sofrida é desconhecida para 

Rosa, pois esta ainda não possuía idade suficiente para compreender, especialmente porque não 

lhe cabia saber a causa inicial de toda a sua desgraça em virtude da vontade do autor em fazer 

dela um exemplo de denúncia. Por sua vez, é perceptível que a origem social da personagem 

não é elevada como ocorria no trágico clássico referente à tragédia de Aristóteles, antes se 

destina a provocar a consciência coletiva a partir de uma personagem feminina de origem 

humilde, então para reforçar a afirmação anterior, destaca-se o seguinte excerto:  

 

[...] Faia olha para ela, toda enfiada, e repara nas suas pernas, com uma 

penugem exuberante. Pede-lhe para lhe mostrar as cuecas, Rosa olha para ele 

com um sorriso, não é de alegria, mas de nervosismo. Não sabe como reagir. 

O bombeiro Faia estende a mão e puxa-lhe um pouco a saia. Ela reage por 

instinto, afastando as pernas para o lado. O bombeiro insiste e é ela que acaba 

por arregaçar a saia. O bombeiro sorri e tenta abrir-lhe as pernas. Rosa faz 

força, mas acaba por ceder (CRUZ, 2014, p. 11).  

 

Diante disso, torna-se evidente o quanto a atitude do Bombeiro Faia se constitui como 

um abuso de autoridade, porque ele se aproveita da posição que ocupa e da situação de Rosa 

para assediá-la, posto que a sua condição social, de classe e de gênero a tornava vulnerável 

ainda mais por causa da doença da avó, que naquele momento necessitou dos serviços prestados 

pelos bombeiros. Além disso, é possível perceber como ela até tenta reagir à violência sofrida, 

mas não consegue, pois não sabe como se posicionar frente à violência institucional que a 

oprime, antes tenta resistir por instinto, mas acaba por ceder, então não fosse à pergunta de 

Branco a Faia, ela teria sido vítima de uma relação sexual sem consentimento, em outras 

palavras, um estrupo, o que mais uma vez segundo Puppi (1981) é uma situação trágica que 

serve como denúncia das consequências da violência sofrida de forma individual.   

Em consequência disso, é notável a origem do sofrimento que o autor propõe como 

desencadeadora do trágico, isto é, a violência institucional que até o momento se mostra tanto 
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ser de ordem política quanto social, por sua vez, a causa dessas situações passam despercebidas 

pela consciência de Rosa, pois ela não consegue identificar de onde provém todo o sofrimento 

que a oprime, antes tenta apenas resistir de modo exemplar. Portanto, para enfatizar como a 

personagem está exposta a violência institucional e consequentemente sofre as consequências 

da violência sem se revoltar, podemos ler abaixo:  

 

Nessa noite, Santos & Santos entra no quarto de Rosa e Matilde, como faz a 

espaços, e entre as camas das duas raparigas. Inclina-se sobre Rosa e sussurra 

uma pergunta aos ouvidos dela: Estás acordada? Rosa finge estar a dormir e 

Santos & Santos tenta meter a mão esquerda por baixo dos lençóis, mas vê-se 

atrapalhado, pois estão muito bem entalados. Matilde chama-o, puxa-o pelo 

pijama e ele deita-se com ela. Estava a ver se ela estava a dormir, justifica-se 

(CRUZ, 2014, p. 21).   

 

A partir disso, é possível notar que Santos & Santos, patrão de Rosa, tentou cometer um 

ato de violação sexual, por isso, cabe constatar que ele vivia a assediá-la. Impossibilitada de 

reagir às investidas do patrão, a personagem finge que está a dormir, no entanto, ele continua a 

insistir com a má intenção, mas não consegue cometer o ato, pois ela havia se protegido bem 

com os lençóis e porque Matilde aparece de modo inesperado. Sendo assim, torna-se perceptível 

o quanto Rosa tenta da sua forma não se revoltar contra o patrão, antes quer se preservar, pois 

dependia do emprego para conseguir manter a avó Antónia. Além disso, a violência que era 

exposta tanto está relacionada com a sua condição feminina, quanto social, então até esse 

momento ela havia sofrido de modo exemplar, até que chega um momento que já não suportava 

mais, como demostrado a seguir:  

 

[...] Deixar a avó a morrer é o sacrifício necessário para conseguir viver. Do 

mesmo modo que levá-la a Jerusalém havia sido o sacrifício necessário para 

fazê-la feliz. Sente-se outra vez uma parteira: abandona a sua bolinha genética, 

a única ligação biológica que ainda tem, em prol de uma vida robusta na 

capital, em Lisboa, aquele lugar que Antónia identifica com a vida- enquanto 

o campo é a morte. Do abandono de sua avó, sabe Rosa instintivamente, como 

um veado a morrer, nascerá uma nova vida, algo que lhe tem estado vedado 

(CRUZ, 2014, p. 72).  

 

A respeito disso, nota-se que Rosa já não suportava mais sofrer de modo exemplar, 

nomeadamente porque ainda muito jovem teve que assumir toda a responsabilidade para com 

a avó Antónia, o que fez com que ela abrisse mão da própria vida. Por isso decide ir embora e 

abandoná-la, contudo, isto não significa que ela não a amasse, antes vivia um conflito 

psicológico em função de toda a violência sofrida no Alentejo e porque realizar o sonho de 
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Antónia em conhecer Jerusalém consistia em um sacrifício que ela teve que fazer. Por sua vez, 

todas as suas ações anteriores e o seu caráter podem classificá-la como heroína, pois possuía 

características superiores as do seu grupo, entretanto, a capacidade de suportar o sofrimento até 

as últimas consequências como provinha do trágico clássico se esvai no momento em que ela 

decide ir embora do Alentejo, abandonar a avô e abortar o filho que esperava de Borja.  

Outrossim, é possível perceber nas situações vividas por Rosa no decorrer da narrativa 

como “[...] a personagem romanesca levanta-se em conflito com as forças que a oprimem [...]” 

(SCHÜLER, 2000, p. 41). O que em certa medida justifica as suas ações inesperadas, visto que 

o conflito psicológico que ela sofre é resultante das experiências sofridas pela violência 

institucional, que não só se refere às relações sociais na narrativa, mas existenciais também, 

pois desde criança nunca obteve o afeto maternal. Além disso, toda a violência sofrida no 

Alentejo faz com que ela desenvolva até uma espécie de aversão ao lugar, principalmente 

porque a avó como vítima da violência costumava associar o Alentejo com a morte, enquanto 

a capital Lisboa era a vida, o que se pode perceber que “tanto pode o espaço social ser uma 

época de opressão como um grau de civilização de uma determinada área geográfica” (LINS, 

1999, p. 75). Por isso, para sustentar melhor o que já fora dito, tem-se:  

 

[...]. No primeiro ano em Lisboa, sente muitas saudades da terra e procura o 

seu cheiro em todos os lugares a que vai. Leva o azeite ao nariz para sentir o 

pastor, mas não lhe cheira a sexo, porque a refinação industrial arruína as 

memórias. Tenta encontrar expressões e sotaques (CRUZ, 2014, p. 73).  

 

Ainda relacionado a isso, pode-se perceber que Rosa vai para capital Lisboa na 

esperança de viver uma nova vida, o que demonstra que para Antónia, avô de Rosa, aquele 

lugar tanto podia estar associado à ideia de um espaço com um maior grau de civilização, 

enquanto que o campo podia significar o atraso industrial e consequentemente era o lugar de 

origem da infelicidade sofrida por ambas. Entretanto, passado o período de um ano na capital, 

Rosa sente saudades da sua terra, pois embora sofresse muito com a violência institucional, era 

também no campo que passava a maior parte do tempo, principalmente com o Pastor Ari, com 

quem se relacionou durante um tempo até conhecer Borja. Por sua vez, é inegável o quanto 

Rosa era apegada as lembranças e sentia saudades do Alentejo, de tudo o que caracterizava o 

campo, o que lembra o trajeto de um herói que deseja retornar as sua origem, no entanto, é 

impedida pelas circunstâncias que marcaram a sua partida. Então para elucidar a presença do 

trágico contemporâneo segue o trecho abaixo:  
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[...] Rosa morre num quarto desalugado, velha — mas com apenas quarenta e 

dois anos. Leva consigo a verdade do que se passou naquela noite na aldeia 

da inglesa. O professor não teria tido coragem de fazer uma coisa daquelas, 

de matar para fazer perpetuar as suas ideias, não sabia amar até à morte. Ela 

fê-lo por ele, por Borja e pela sua ciência, a custo de duas vidas. Duas não, 

três, porque a dela também se perdeu nesse dia, apesar de, aos olhos dos que 

por aqui andam, ela parecer ter continuado viva. No entanto, era apenas um 

caixão onde os homens depositavam a sua luxúria (CRUZ, 2014, p. 74).  

 

Como é possível perceber, Rosa teve uma existência breve e praticamente 

“desperdiçada”, visto que dedicou quase toda a sua vida a cuidar da avó e a suportar de modo 

exemplar, até onde pôde, as consequências das violências. Por sua vez, ainda carrega em si a 

construção da culpa trágica pensada por Afonso Cruz, devido às experiências determinantes 

que acarretaram nas suas ações inesperadas que não fazem parte de um julgamento moral nem 

são resultantes de um determinismo do espaço, antes são provenientes da violência institucional 

que é conhecida, mas não de modo consciente pela personagem é tanto que ao matar Borja e 

Miss Whittemore para perpetuar as ideias dele, ela acaba por matar a si mesma, pois havia se 

perdido em meio aos crimes cometidos. Por isso Rosa deixa o Alentejo e busca uma nova vida 

em Lisboa, na qual passou a se prostituir e ser apenas o depósito da luxúria dos homens, o que 

demonstra que o seu fim trágico não se deve a ação inevitável do destino como na Tragédia 

clássica Medeia e Édipo, mas provém da intenção do autor em torná-la um exemplo da denúncia 

da violência da sociedade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos pontos abordados neste trabalho, foi imprescindível analisar a categoria 

personagem relacionada ao espaço, visto que ambas as categorias se complementam e podem 

revelar aspectos importantes para a análise. Foi o que aconteceu com relação a Rosa e os 

espaços Alentejo e Lisboa, pois não se tratavam apenas de indicar onde ocorriam os 

acontecimentos que envolviam a personagem principal ou as ações realizadas por ela, mas 

também a compreensão acerca da função do espaço em influenciar os pensamentos, ações e 

emoções da personagem, não de modo determinante, mas que contribuiu para que as práticas 

acontecessem daquele jeito, por sua vez, o espaço também podia se constituir como uma época 

de opressão ou grau de civilização.  

Ainda com relação às situações vividas pela personagem, pode-se notar a presença do 

trágico contemporâneo, devido à análise conceitual do fenômeno trágico, na qual a situação 

trágica que envolve se diferencia do clássico tanto pela ausência de vínculo com a tragédia 
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quanto pela origem de Rosa que provém de uma classe social comum. Sobretudo, porque como 

heroína não consegue suportar os sofrimentos da violência institucional até as últimas 

consequências, antes comete atos criminosos desencadeados pelos conflitos decorrentes da 

violência sofrida. Além disso, todo o infortúnio que resulta no seu fim não se deve a ação 

implacável do destino, pelo contrário, faz parte da vontade do autor em torná-la um exemplo 

de denúncia explícita.  

Em suma, acredita-se que o trágico clássico está intimamente ligado a forma da arte, 

isto é, a tragédia, enquanto que o trágico contemporâneo está ligado à análise conceitual do 

fenômeno, que por sua vez, desafia as compreensões tanto no âmbito da poética quanto da 

Filosofia. No entanto, o presente trabalho não se deteve a traçar um estudo aprofundado desse 

assunto, é tanto que fez uso da pesquisa Trágico: experiência e conceito, de Ubaldo Puppi para 

dar respaldo a presente temática, por isso cabe ressaltar que outras interpretações podem surgir 

a partir de outras temáticas, não buscamos em nenhum momento realizar um fechamento da 

existência de Rosa.  
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RESUMO 

 
Esse texto pretende refletir acerca dos lugares sociais reservados a mulher no século XIX, a partir da 

obra Senhora, de José de Alencar. A nossa proposta é trazer como base pra reflexão do texto literário, 

os estudos de gênero que tencionam lugares e papéis sociais cristalizados na cultura nacional, por isso 

autores como Perrot (2007), Bourdieu (1999) e Scott (1990) foram de suma importância para embasar 

essa pesquisa bibliográfica. Compreendemos que mesmo obras fictícias se relacionam com o senso 

comum vigente, corroborando para efetivação de uma consciência coletiva. Assim nesse caso específico, 

a importância das obras de José de Alencar pra a cultura literária nacional, pode nos apontar um campo 

relevante para pensar as questões de gênero.  

 

Palavras-chave: Mulheres. Literatura. Estudos de gênero. José de Alencar. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

José de Alencar (1829-1877) é reconhecido como um dos principais romancistas 

brasileiros e, com toda certeza, um dos nomes mais relevantes de toda a nossa literatura 

nacional. Considerado o precursor do romantismo no Brasil, sua obra foi marcada por uma 

linguagem nacional, que evidenciava a língua falada no Brasil, enquanto escritores de sua época 

se aproximavam mais da linguagem formal portuguesa. Como resultado, a obra do cearense 

passeia por culturas populares, histórias e regiões brasileiras, com enredos, contextos e 

linguagem inovadores. Alencar, contou através de seus textos, se não, uma face da cultura 

brasileira, nos contou, no mínimo, parte do que estava em nosso imaginário, ou ainda, fez com 

que sua imaginação sobre o que era o Brasil, habitasse em milhares de outras consciências.  

Nesse texto, faremos uso de uma de suas obras urbanas, “Senhora”, publicada 

originalmente em 1875, para refletir acerca dos lugares sociais reservados a mulher no século 

XIX, nossa proposta é trazer como base para reflexão do texto literário, os estudos de gênero 

que tencionam lugares e papéis sociais cristalizados na cultura nacional.  

Para tanto, usaremos um dos textos mais importantes para os estudos de gênero, de Joan 

Scott, Gênero; uma categoria útil de análise histórica (1995), que inaugura uma nova fase de 

construção do conhecimento nesse campo de pesquisa. Nele Scott reifica não ser o suficiente 
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provar que as mulheres tiveram uma história, ou que as mulheres participaram das principais 

transformações políticas e sociais da civilização ocidental. Era preciso mudar a forma como se 

olhava a história e as sociedades humanas, era preciso partir de outros constructos teóricos e 

para tanto, Scott, sugere gênero como sendo uma categoria analítica. Para ela, “(1) Gênero é 

um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos 

e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder” (1995, p. 86). A 

autora nos explica que nossas consciências tem relação com símbolos culturalmente disponíveis 

que evocam imagens/representações quase sempre contraditórias como Eva e Maria, nos 

fazendo compreender possibilidades fixas para os gêneros.  

Nos trabalhos de Scott, entendemos que o desafio para as novas pesquisas é fazer 

“explodir essa noção de fixidez” (1995, p. 87), e tentar descobrir a natureza do debate ou da 

repressão que faz com que os gêneros tenham essa representação atemporal e binária. Desse 

modo, acreditamos que estudos e análises como o que apresentamos aqui pode nos ajudar a 

refletir sobre o processo de cristalização das identidades de gênero.  

Assim sendo, nosso artigo traz a seguir um breve resumo da obra Senhora (publicações 

de 1875), de José de Alencar, apresentando os perfis femininos do enredo, para em seguida 

fazermos uma análise das personagens com base em estudos e constructos de gênero. Para tanto, 

nosso trabalho de pesquisa se deu a partir de revisões bibliográficas não só da obra Senhora, 

como de comentadores de José de Alencar, bem como, por aproximações com textos clássicos 

dos estudos feministas e de gênero.  

 

2 SENHORA E SUAS MULHERES: ENREDO E PERFIS  

 

Publicado em 1875 o romance “Senhora”, de José de Alencar (1829-1877), pertencente 

ao romantismo brasileiro está estruturado em quatro partes - “O preço”, “A quitação”, “A 

posse” e o “O resgate”. Ambientada no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, a 

obra contará conturbada história de amor entre Aurélia e Fernando. Onde abordará a temática 

do casamento como forma de ascensão social.  

Aurélia, uma moça pobre que já havia perdido o pai e o irmão, vivia com a mãe D. 

Emília, essa que temendo morrer via no casamento uma forma de não deixar a filha 

desamparada. Sendo vencida pelo o desejo da mãe, Aurélia sentava-se à janela todas as tardes 

expondo sua beleza visando um casamento. 
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Foi para a menina um suplício cruel essa exposição de sua beleza com a mira 

no casamento. Venceu a repugnância que lhe inspirava semelhante amostra de 

balcão, e submeteu-se à humilhação por amor daquela que lhe dera o ser e 

cujo pensamento era sua felicidade (ALENCAR, 2002, p. 103).  

 

Dessa forma atraiu muitos admiradores, entre eles Fernando Seixas, por quem acaba se 

apaixonando. Fernando vivia com a mãe D. Camila e duas irmãs Mariquinhas e Nicota. 

Levavam uma vida pobre, porém, Seixas era frequentador assíduo da alta sociedade. 

Ele estava apaixonado por Aurélia e decidiu pedir sua mão em casamento, todavia, logo 

mudou de ideia, pois sabia que casando com ela teria uma vida pobre e perderia sua liberdade. 

Assim, o noivado foi rompido e Fernando decide se casar com Adelaide Amaral, uma moça 

rica que o proporcionaria um futuro mais promissor. 

O tempo passa e Aurélia perde a mãe. É quando recebe uma herança enorme do avô. 

Sua tutela foi entregue a seu tio Lemos e Aurélia passa a viver em uma casa com D. Firmina 

Mascarenhas, viúva que a tinha amparado quando ficara sozinha no mundo. Com a fortuna 

adquirida, a moça ascende socialmente e passa ser muito cobiçada no ramo do mercado 

matrimonial. 

Em uma viagem de Fernando à Recife Adelaide se reaproxima de Dr. Torquato Ribeiro, 

a quem Aurélia havia devolvido cinquenta mil contos de réis que lhe devia assim, o pai de 

Adelaide lhe consentiu a mão da filha. Ao saber que seu antigo pretendente estava solteiro, 

Aurélia resolve se vingar. Sr. Lemos propõe a Seixas casar-se com uma moça em troca de um 

dote de cem mil contos de réis, sem saber que se tratava de Aurélia, Fernando aceita a proposta 

e pega como adiantamento vinte contos de réis. 

Fernando e Aurélia se casam. Na câmara nupcial enquanto Fernando se declara, Aurélia 

entrega-lhe o resto dote e confessa que acabou de comprá-lo e que a partir daquele momento 

viveriam em um casamento falso tendo que dormir em quarto separados. O sarcasmo e a ironia 

estão sempre presente na relação dos dois. Com o decorrer do tempo Fernando se dedicou ao 

trabalho de servidor público e Aurélia passou um longo período isolada de todos. 

Depois de tal isolamento dedicou-se a festas, visitas e pequenas reuniões. Nos dias 

seguidos Fernando recebeu o dinheiro que havia ganhado através de um investimento. Seixas 

entrega-lhe um cheque com quantia que recebeu como dote e declara-se livre, pois havia lhe 

devolvido o dinheiro com o qual ela o havia comprado. Nesse momento Aurélia confessou todo 

o amor que tinha por Fernando e que agora passariam a viver esse “amor conjugal”, os dois se 

reconciliam e Aurélia apresenta a Fernando testamento no qual ele era seu único herdeiro. 



 

 

P
ág

in
a1

8
4

3
 

Com chegada da corte portuguesa ao Brasil e ascensão da classe burguesa, “Senhora” 

faz uma dura crítica aos casamentos por conveniência e a forma como este é usado como degrau 

para a elevação de status social. As quatro partes em que o romance se divide (“O preço”, “A 

quitação”, “A posse” e o “O resgate”) mostra como Aurélia, Depois de um dote avantajado 

consegue “comprar” um marido já que estes termos fazem alusão a uma transação comercial. 

Deste modo, focaremos a nossa análise em quatro personagens específicas que nos 

permitirão pensar o casamento e em como se aplica às mulheres de diferentes classes sociais: 

Aurélia Camargo, a personagem central do romance que passa de uma moça pobre, ingênua e 

apaixonada a uma mulher rica, fria e calculista, D. Firmina Mascarenhas, fiel acompanhante de 

Aurélia, uma senhora viúva que lhe serve como “Mãe de encomenda”. E por fim Nicota e 

Mariquinhas, irmãs de Fernando, que são uma preocupação constante para a mãe D. Camila, 

Enquanto Nicota ainda está à espera de um casamento Mariquinha já passa da idade de casar. 

Aurélia Camargo nos é apresentada como “a rainha dos salões, deusa dos bailes, rainha 

dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade” (ALENCAR, 2002, p. 11) a bela moça no 

auge de seus 18 anos é a estrela dos salões fluminenses. Dona de uma beleza incontestável e 

uma personalidade forte, Aurélia desviava-se do comportamento habitual esperado das 

mulheres da época, sobretudo de moças solteiras, fazendo-a ser mal vista principalmente pela 

as mães que tinham filhas moças e, acabavam por atribuir o comportamento de Aurélia a falta 

de educação. 

 

Riam-se todos destes ditos de Aurélia e os lançavam à conta de gracinhas de 

moça espirituosa; porém a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que 

tinham filhas moças, não cansavam de criticar esses modos desenvoltos, 

impróprios de meninas bem educadas (ALENCAR, 2002, p. 13). 

 

No entanto, mesmo tendo vivido dezoito anos “na extrema pobreza e um no seio da 

riqueza” Aurélia possuía a mesma educação das moças que nasceram em famílias abastadas. 

Dona de uma inteligência admirável ela era capaz de conversar com homens influentes sobre 

os mais assuntos. Sua fiel acompanhante, Firmina Mascarenhas fazia questão de enfatizar isso. 

 

-Você toca piano como o Arnaud, canta como uma prima-dona, e conversa na 

sala com os deputados e os diplomatas, que eles ficam todos enfeitiçados. E 

como há de ser assim? Quando você quer, -Aurélia, fala que parece uma 

novela. (...) - Agora mesmo, Aurélia, você está me dando razão e mostrando 

sua instrução. Quem há de dizer que uma menina de sua idade sabe muito mais 

do que muitos homens que aprenderam nas academias? E assim é bom; porque 

senão, com a riqueza que lhe deixou seu avô, sozinha no mundo, por força que 

havia de ser enganada (ALENCAR, 2002, p. 18-19). 
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Sendo uma moça rica e órfã Aurélia precisava de um marido que a seu ver era “um traste 

indispensável às mulheres honestas” (ALENCAR, 2002, p. 88) ao contrário acabaria como as 

moças pobres que não possuíam dinheiro para um dote e estaria condenada “a mesquinha sorte 

do aleijão social que se chama celibato” (ALENCAR, 2002, p. 44). 

Ao “comparar” Fernando, Aurélia estava “comprando sua felicidade”, vingando-se do 

abandono sofrido e correspondendo ao esperado de uma mulher na sua posição social na qual 

precisaria da proteção de um marido já que moças desacompanhadas não eram vistas com bons 

olhos. Por isso, Aurélia estava sempre acompanhada por uma velha parenta: D. Firmina 

Mascarenhas, viúva bondosa que acolheu a moça quando ela ficou sozinha no mundo. Por vezes 

ocupava o lugar de “mãe de encomenda”, aconselhando e auxiliando a jovem nas situações 

onde se exigia uma presença feminina experiente. 

 

D. Firmina quis acompanhar a moça ao toucador, para prestar-lhe os serviços 

de camareira de honra, que são de costume e privilégio da mãe, e na falta 

desta, da mais próxima parenta (ALENCAR, 2002, p. 84). 

 

Desconhecendo o casamento de fachada de Aurélia, D. Firmina por vezes não entendia 

a forma nada habitual com que a moça levava seu casamento. Ao começar pela inversão de 

lugares a mesa, onde Aurélia na posição de “dona” de Fernando ocupava o lugar que pertenceria 

ao seu marido “comprado”. 

 

Nas folgas que o apetite deixava à reflexão, D. Firmina admirava-se do 

desembaraço que mostrava a noite da véspera, na qual melhor diria um casto 

enleio. Mas já habituada à inversão que têm sofrido nossos costumes com a 

invasão das modas estrangeiras, assentou a viúva que o último chique de Paris 

devia ser esse de trocarem os noivos de papel, ficando ao fraque o recato 

feminino, enquanto a saia alardeava o desplante do leão. - Efeitos da 

emancipação das mulheres! pensava consigo (ALENCAR, 2002, p. 154). 

 

Em contraposto à Aurélia, moça rica e possuidora de um bom dote fazendo com que 

ficasse mais fácil conseguir um casamento e cumprir com o destino social reservado e imposto 

às mulheres da época temos Nicota e Mariquinhas, irmãs de Fernando Seixas. Que desde cedo 

foram educadas para a família e o casamento. 

 

Felizmente D. Camila tinha dado a suas filhas a mesma vigorosa educação 

brasileira, já bem rara em nossos dias, que, se não fazia donzelas românticas, 

preparava a mulher para as sublimes abnegações que protegem a família e 

fazem da humilde casa um santuário (ALENCAR, 2002, p. 43). 
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Entre as irmãs, Nicota sendo “a mais moça e também mais linda” (ALENCAR, 2002, 

p. 44) era a que tinha maior possibilidade de se casar amenizando um pouco mais as 

preocupações de D. Camila, que temia para Nicota o mesmo destino de Mariquinhas que “vira 

escoarem-se os anos da mocidade, com serena resignação.” (ALENCAR 2002, p. 43). Nicota 

Consegue um pretendente aquietando o coração da mãe e tranquilizando o irmão. 

 

Venho falar-te de um negócio de família, Fernandinho. Há um moço, aqui 

mesmo desta rua, que tem paixão pela Nicota. Está começando a vida; mas já 

é dono de uma lojinha. Não quis decidir nada antes de tua chegada. D. Camila 

contou então ao filho os pormenores do inocente namoro; Fernando concordou 

com prazer no casamento. - Já era tempo, disse a boa senhora suspirando. 

Estava com tanto medo que a Nicota também fosse ficando para o canto, como 

a minha pobre Mariquinhas! - Coitada! Mas eu ainda tenho esperança de 

arranjar-lhe um bom partido, minha mãe. - Deus te ouça (ALENCAR, 2002, 

p. 61, grifo nosso). 

 

Em “Senhora”, a última obra publicada em vida de José de Alencar, temos uma crítica 

a sociedade brasileira da época, principalmente no que diz respeito ao papel das mulheres dentro 

do casamento. Durante boa parte da obra Aurélia atua como transgressora desses papéis quando 

ocupa o lugar de esposa insubmissa às vontades do marido. 

 

3 MULHERES EM SENHORA E OS LUGARES RESERVADOS A ELAS 

 

O conjunto de obras passadas no cenário urbano de José de Alencar é um convite à 

análise de comportamento de homens e mulheres no século XIX, que é marcado principalmente 

pelo advento da República e pela consolidação do regime democrático. Senhora (1875) surge a 

partir de uma tentativa do autor de se aproximar do leitor, alicerçado a uma narrativa que aponta 

para a verossimilhança, notamos isso logo na dedicatória, diz ele: “A história é verdadeira; e a 

narração vem de pessoa que recebeu diretamente, e em circunstância que ignoro a confidência 

dos principais atores deste drama curioso” (ALENCAR, 1992, p. 15). 

Esse artifício aproxima demasiadamente os personagens e o seu público alvo, fazendo 

com que Aurélia e os demais personagens sirvam de espelho para o que era esperado de 

mulheres e homens naquele período, sem deixar de levar em consideração o fato de que José 

de Alencar tinha concepções políticas bem definidas e fazia da sua literatura um relato um tanto 

histórico. 

Como ponto de partida esse visionário autor nos apresenta Aurélia Camargo, a quem o 

crítico literário João Luiz Lafetá (1946-1996) batiza em sua crítica “Às Imagens do Desejo” de 
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“Majestade divina”. A protagonista leva consigo todas as tramas e desdobramentos da narrativa, 

a começar por sua grande fortuna herdada de um avô que não exerce muita função no romance, 

apenas serve de gancho para justificar a riqueza da moça, assim sendo, Aurélia entra para o rol 

exclusivo de poucas mulheres que herdaram diretamente alguma fortuna naquele período, como 

aponta June E. Hahner em “Nova História das Mulheres (2012)”: 

 

No fim do século XIX, já é possível encontrar mulheres, cujos os pais haviam 

morrido, com permissão legal para administrar pessoalmente sua herança e, 

consequentemente, gozando de uma vida mais independente (E. HAHNER, 

2012, p. 50). 

 

Ainda que independente financeiramente, Aurélia carrega consigo uma pressão muito 

presente no ideal feminino e até hoje e nutrido desmedidamente pela esfera social, que é o 

matrimônio, o qual a crítica feminista chama de “instituição criada para ser irreparavelmente 

injusta”. Essa concepção traça linhas na narrativa e é a partir desse ideal que Aurélia deixa de 

ser um referencial de emancipação feminina e passa a ser fruto das relações de dominação 

masculina na sociedade, dominação essa que é naturalizada a partir de um poder simbólico, 

muito bem pontuado por Pierre Bourdieu (1930-2002) em sua obra “A Dominação Masculina” 

(1992), esse poder, que nasce junto com nossa determinação biológica e transcende a mesma a 

partir da nossa socialização, coloca a frente da criação feminina valores voltados à instituição 

família e a esfera privada. Intencionalmente José de Alencar constrói recortes de narrativa que 

leva a personagem a caminhar cada vez mais para essa condição, mesmo que sem construí-la 

romanticamente. Fundado nisso, D. Firmina Mascarenhas, uma senhora viúva e dama de 

companhia de Aurélia, serve como braço de apoio, pois exerce, sobretudo, a função de maior 

idealizadora do matrimônio da protagonista e sua conselheira, como o próprio autor aponta: 

 

Aurélia era órfã; tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, D. 

Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa 

parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os 

escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido 

ainda certa emancipação feminina (ALENCAR, 1992, p. 17). 

 

A personagem é também uma figura um tanto curiosa, pois traz consigo fragmentos que 

determinam o lugar de outro tipo de mulher: as viúvas. Numa sociedade estruturalmente 

patriarcal a posição das mulheres se configurou durante muito tempo e de certo modo se 

configura até hoje a partir de um leque muito limitado de possibilidades, se não é filha, é esposa, 

ou mãe, ou a viúva de um fulano, as mulheres não têm sobrenome, segundo Michelle Perrot 
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(2007, p. 17) existem a partir de outros seres existentes, são intituladas a partir do seu cuidado 

com o outro (pelo menos é assim que é ensinado) e reduzidas ao seu sexo que marca seu lugar 

na sociedade. Assim, D. Firmina surge no romance especialmente para servir de espelho e abrir 

os olhos de Aurélia a partir do que é esperado da personagem dentro do romance e da mulher 

dentro da sociedade. Como toda narrativa, a história apresenta alguns empecilhos dentro de seu 

enredo e todos eles se devem a personalidade difícil dessa personagem peculiar que é “poesia 

que brilha e deslumbra!” (ALENCAR, 1992, p. 22). Aurélia é sobretudo uma cabeça pensante, 

dona de uma inteligência incomum que chama mais atenção do que sua beleza, que é fria e 

indiferente, que põe a razão frente às emoções, que abandona “seu foco natural, o coração, 

para concentrar-se no cérebro, onde residem as faculdades especulativas do homem” 

(ALENCAR, 1992, p. 28), que é boa negociadora, administradora e oradora, características 

incomuns dadas às mulheres na Literatura do século XIX, principalmente se levarmos em 

consideração que a sociedade nunca criou mulheres para possuir saberes que vão além do 

necessário para ser boa mãe e esposa, pois o saber é “contrário a feminilidade” (PERROT, 2007, 

p. 91). Essa concepção foi adotada por grandes pensadores, por isso Rousseau diz: 

 

Toda educação das mulheres deve ser relativa a dos homens. Agradá-los, ser-

lhes úteis, fazer-se amar e honrar por eles, criá-los, cuidar deles depois de 

crescidos, aconselhá-los consolá-los, tornar-lhes a vida agradável e suave: eis 

os deveres das mulheres em todos os tempos e que se deve ensinar-lhes desde 

a infância (ROUSSEAU apud PERROT, 2007, p. 92). 

 

Por conseguinte, até os dias de hoje vemos essa percepção ganhar forma, ainda que 

estabelecida por fatores muito mais sutis, como um brinquedo que não oferece nocividade 

nenhuma, mas que delimita a que veio às mulheres dentro dessa estrutura social e outros fatores 

como obrigações e deveres pré-definidos. 

Isto posto, Aurélia Camargo se apresenta em Senhora com a perspicácia de alguém 

racional demais para se render aos clichês românticos e as convenções idealizados pelo senso 

comum e é por isso que ainda que tido como um destino natural feminino, seu casamento se 

consolida em um viés nada convencional; nutrida pela razão, Aurélia utiliza como desígnio para 

o matrimônio a vingança, e é nesse ponto que Fernando Seixas, a figura masculina de maior 

presença na história, se solidifica, como uma figura menor diante da grandeza da protagonista, 

mas que ainda assim exerce sobre ela um poder vital. Seixas é uma figura expressivamente 

singular, como sua amada, porém deixamos a análise de sua personalidade e de seu 

comportamento para outro momento, vamos nos atenuar a outras figuras dessa história que se 

estabelecem como femininas. Vou tomar a liberdade de usar Seixas como abertura para falar 
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das mulheres de sua família, são elas: D. Camila, sua mãe, Nicota e Mariquinhas, suas duas 

irmãs. 

D. Camila é o outro lado da moeda de D. Firmina, a viuvez quando se tem filhos é de 

certo diferente, pois se ainda há dependentes, ainda há trabalho para as mulheres. Nicota é uma 

figura indolente na história, entretanto, diferentemente da irmã Mariquinhas, conseguiu um 

pretendente antes de atingir a idade de ser considerada pejorativamente “titia”.  

Essa figura da "titia" é incrivelmente popular e é uma categoria a qual nenhuma mulher 

nunca quis se enquadrar, visto que isso significa que há algo de errado, que elas não possuem 

atrativos suficientes para chamar a atenção de um homem, já que a maior realização do 

imaginário feminino é ser vista e escolhido por alguém. Essa tendência faz parte do senso 

comum e é sobretudo efeito das relações de dominação, ao “ser mulher” nunca foi permitido 

olhar a si mesmo sem as lentes do patriarcado, por isso todo o valor de sua existência é reduzido 

a buscar a aprovação de um ser que mesmo que biologicamente diferente ainda sim partilha 

com ela as mesmas faculdades intelectuais, todavia a transformação do biológico em cultural 

estabeleceu e naturalizou essa condição. 

Visto isso, as mulheres em Senhora, mesmo as que servem apenas de complemento no 

enredo, nos ajudam a pensar a condição da mulher na sociedade e seus lugares pré-estabelecidos 

a partir de fragmentos muito bem pontuados que nos abre um grande leque de interpretação a 

partir das teorias concebidas no campo dos estudos de gênero e nos ajuda a pensar o quão 

duradouro é o efeito que a ordem social exerce nas mulheres, tendo em vista que, muitas 

ideologias de dois séculos atrás ainda se perpetuam na sociedade contemporânea, nos corpos e 

no imaginário feminino (e masculino), a partir de um processo de dominação culturalmente 

natural, que adquire novas formas com o passar do tempo, mas que muda a passos lentos. 

Positivamente, com a emancipação feminina e o advento do movimento feminista podemos 

enxergar a partir de lentes que nos fazem olhar além das estruturas patriarcais e a questionar o 

valor da ordem tal qual como ela é. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final desse texto, se faz importante evidenciarmos que estamos ainda dando os 

primeiros passos, quanto à pesquisa acerca desse tema. Podemos retificar por enquanto, o fato 

de a literatura conversar diretamente com o senso comum das sociedades vigentes, e, sobretudo, 

quando tratamos de temas como Gênero e sexualidade, ela pode se tornar um campo vasto de 

empreendimentos metodológicos para entendermos como foi e é pensado essa temática à nível 
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cultural. As obras de José de Alencar são ricas em personagens que refletem contextos e 

momentos históricos específicos do passado nacional e por isso, foi escolhido por nós como 

lócus de estudo. No entanto, estamos apenas iniciando nosso percurso de descobertas pela 

literatura brasileira e esperamos em breve, poder evidenciar mais o que ela nos ensina sobre os 

Gêneros. 
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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta uma breve reflexão sobre a figuração da violência no romance Elogio da mentira 

(2010), de Patrícia Melo, atentando para as representações dos aspectos sociais na estrutura da referida 

narrativa. Do ponto de vista metodológico, recorremos aos pressupostos teóricos de autores como 

Adorno (2003), Candido (2010), Pellegrini (2008), SchØllhammer (2013), entre outros. Os resultados 

da pesquisa apontam para um diálogo expressivo entre o texto literário e a vida social, isto é, o mundo 

de pessoas vivas representado pelos personagens ficcionais. Essa ficção, consubstanciada na obra da 

escritora paulista, é, via de regra, matéria da literatura brasileira contemporânea na qual os personagens 

facínoras, que figuram como sujeitos às margens, questionam suas condutas, inculpando os incidentes 

da vida, as iniquidades e desarranjos responsáveis pelas suas ações violentas.  

 
Palavras-chave: Literatura. Violência. Elogio da mentira. Representação social.  

 

1 ALGUMAS PALAVRAS INICIAIS  

 

Os diferentes modos de pensar a literatura, observando a intermediação das relações do 

sujeito com o mundo e a estruturas sociais, congregam uma multiplicidade de olhares e, 

consequentemente, diversos pontos de vista sobre a correlação entre sociedade e sujeito, fato e 

ficção. Mas não corresponde, necessariamente, a uma verdade absoluta, depende quem, o quê 

e de como se observa as coisas e o outro. Nessa perspectiva, a cultura da violência representa 

uma forma de expressão não apenas da contemporaneidade, mas de todos os tempos, e isso não 

está ligado apenas à vontade do agente violento, tem a ver, sobretudo, com os fatores sociais, 

econômicos, políticos e culturais de uma sociedade marcada pela desigualdade, um dos 

indicadores do desequilíbrio social. 

A proposta desse trabalho é pensar de que forma os estratos sociais se apresentam, do 

ponto de vista simbólico, como elementos responsáveis pela figuração da violência no romance 

Elogio da mentira, de Patrícia Melo. Disto isto, a violência na obra da referida escritora é 

potencializada pela realidade social marcada pelas relações de poder e dominação dos agentes 

sociais, representados, no caso do romance em estudo, pelos personagens ficcionais Fúlvia 

Melissa, José Guber e Ingrid. A violência desses protagonistas está vinculada a uma série de 

interesses pessoais, e a mentira figura como enredo do individualismo, da ambição e da 

crueldade.  
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A narrativa de Elogio da mentira revela a fragilidade do crime perfeito e a face mais 

cruel dos assassinos, cujos crimes e criminosos não causam assombro ao leitor, pelo contrário, 

desperta empatia. Essa afinidade com os personagens facínoras é uma tendência marcante nos 

romances de violência de Patrícia Melo, nos quais o acaso e a banalidade da violência surgem 

como pano de fundo para explicar as ações delituosas dos protagonistas, os ofídios “humanos” 

criados à luz da perspectiva da literatura brasileira contemporânea. Embora recuse o título de 

escritora de romance policial, Elogio da mentira é a narrativa de Patrícia Melo que melhor se 

enquadra nessa categoria, se consideramos os elementos que caracterizam o gênero, como é o 

caso da investigação dos crimes e da presença do detetive, embora a autora faça isso de forma 

bem peculiar, diferente do modelo dos romances policiais tradicionais.  

Uma das caraterística expressivas do romance policial tradicional é a presença do 

enigma em torno da descoberta da identidade dos criminosos, modelo atribuído ao escritor 

americano Edgar Allan Poe, no final do século XIX, quando constrói um foco narrativo 

centrado na figura do detetive metódico. Seguindo esse modelo tradicional, Agatha Christie, 

Patrícia Highsmith, Zola, entre outros escritores adotam as histórias de detetives empenhados 

com a descoberta de crimes misteriosos e cabalísticos, cheios de suspense e medos, recursos 

que atraem muitos leitores, sobretudo os mais jovens. Já os romances policiais emergentes a 

partir da década de 1970 apresentam caraterísticas distintas dos tradicionais, como é o caso da 

mudança do foco do enredo que já não está centrado na investigação sobre a identidade do 

criminoso, os detetives já não são estupendos, ou seja, fogem do protótipo dos detetives 

tradicionais: investigadores dotados de capacidades para desvendar crimes misteriosos.  

De enredo breve, linguagem seca e agressiva, a narrativa urbana apresenta contextos 

violentos que coadunam com a velocidade e a hostilidade da sociedade contemporânea. Nesse 

sentido, em Elogio da mentira, publicado pela primeira vez em 1998, pela editora Companhia 

das Letras, Patrícia Melo compõe uma história ambientada na grande São Paulo, cujo entrecho, 

ocupa-se de acontecimentos controversos e encorpados de farsas, traições, vingança e crimes 

passionais narrados em primeira pessoa.   

 

2 ELOGIO DA MENTIRA: CRIMES E CRIMINOSOS 

 

A história é contada pelo narrador-personagem, José Guber, um escritor medíocre de 

literatura pulp1 apaixonado por Fúlvia Melissa, uma bióloga aficionada por víboras e cobras 

                                                             
1 Pulp ou pulp fiction revista pulp, ou, ainda, revista de emoção, são nomes dados, a partir do início da década de 

1990, às revistas feitas com papel barato, fabricados a partir de polpa de celulose. Os pulps substituem publicações 
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peçonhentas. A trama ganha fôlego a partir do momento em que o escritor de romances policiais 

entra em contato com a referida mulher para contar sobre o esboço do seu novo livro, uma 

narrativa em que o assassino deveria usar uma serpente como arma para seus crimes. 

Interessada em assuntos sobre crimes por envenenamento, a bióloga se dispõe a ajudar o escritor 

dando-lhe informações sobre ofidismo2, tóxico e envenenamento.  

Fúlvia Melissa, casada com Ronald, auxilia o escritor José Guber na escolha do mote 

para o seu romance policial, e sugere um tema literário baseado na ideia criminosa de assassinar 

o marido: “pense comigo, a mulher leva o marido para um hotel-fazenda, longe de hospitais e 

postos de saúde. [...]. Se essa mulher, ela continuou, se essa mulher trabalhar num centro 

soroterápico, como eu, conhecerá os postos de saúde que não possuem antiofídicos” (MELO, 

2010, p. 18). Esse era o plano diabólico da bióloga, matar o esposo para receber um seguro 

milionário, para isso, precisava de um cúmplice que a ajudasse no planejamento e execução de 

um crime que, segundo ela, seria perfeito.    

Patrícia Melo adota uma linguagem simples e transparente, marcada por diálogos sem 

travessões, um procedimento diferente da estrutura rigorosa dos romances policiais 

tradicionais. Além disso, há um entrelaçamento de gêneros textuais entre os discursos do 

narrador e as ações dos personagens, como cartas, notícias de jornais, publicidades e citações 

de obras da literatura clássica de autores de diversas nacionalidades. Aliás, o enredo é, 

eminentemente, sobre o mercado editorial e as facetas de um escritor copista das obras de Edgar 

Allan Poe, James Cain, Chesterton, Dostoiévski, Agatha Christie, Rubem Fonseca, Zola, entre 

outros.  

O pessimismo, a obsessão do escritor e as práticas de plágios conferem um certo humor 

à narrativa, características também do romance contemporâneo, o narrador não sente qualquer 

tipo de constrangimento em tomar para si as histórias de outros autores: “eu não me incomodava 

de roubar histórias dos clássicos, na verdade, eu me sentia fazendo um favor, eu dava ao leitor 

menos privilegiado a oportunidade de ler Shakespeare, Chesterton, Poe e muitos outros 

importantes” (MELO, 2010, p. 24). Essa atitude revela a incapacidade do personagem em 

escrever suas próprias narrativas, e isso aumenta o pessimismo do romancista com a literatura 

e o mercado editorial, por isso tece uma crítica opulenta com ironia e humor para falar dos 

problemas sociais.  Sobre essa questão, Perrone-Moisés afirma que: 

                                                             
anteriores como penny dreadfuls, folhetins e dime novels. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulp. 

Acesso em 24 de janeiro de 2018.  
2 Estudo do veneno das serpentes. Disponível 

em:https://www.google.com.br/search?q=ofidismo+significado&oq=ofidismo+significado&aqs=chrome..69i57.

8720j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.  Acesso em: 24 de janeiro de 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulp
https://www.google.com.br/search?q=ofidismo+significado&oq=ofidismo+significado&aqs=chrome..69i57.8720j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=ofidismo+significado&oq=ofidismo+significado&aqs=chrome..69i57.8720j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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O pessimismo dos romancistas contemporâneos não exclui o senso de humor. 

De fato, na ausência reconhecida de uma Verdade, a função de apontar as 

incertezas contemporâneas e as mazelas das sociedades atuais só pode ser 

exercida com uma dose de ironia, sem a qual o romancista se torna um 

moralista, dono da Verdade que nega. Os grandes ficcionistas – Rabelais, 

Cervantes, Sterne, Flaubert, Machado de Assis, Proust, Kakfa, Joyce – sempre 

foram dotados de um grande senso de humor, contrapeso necessário às 

desgraças da realidade. [...]. O realismo ficcional, recusado pelos modernistas 

como falso e por Adorno como impossível, voltou por outros caminhos, no 

romance contemporâneo. Renunciando à descrição da sociedade como um 

todo, os romancistas têm se tornado cada vez mais detalhistas (PERRONE-

MOISÉS, 2016, p. 109). 

 

Como podemos observar, o humor tira um pouco a aridez sobre as aflições diante das 

incertezas e dos problemas mais profundos da sociedade contemporânea, em que a ironia, o 

fingimento e a mentira passam a ser estratégias de minorar a verdade cruel. No romance Elogio 

da mentira, a mentira tem um sentido singular para o desenvolvimento da narrativa e, de algum 

modo, justifica algumas condutas dos personagens, como o falso escritor de romances policiais 

que plagia enredos, pois não consegue compreender a definição do gênero, muito menos criara 

suas próprias narrativas, optando, mais tarde, pela literatura de autoajuda.  

Nesse contexto, a farsa surge como pano de fundo em Elogio da mentira, a possível 

mentira de Fúlvia Melissa sobre as ameaças e agressões do seu cônjuge é uma estratégia para 

sensibilizar e motivar o amante a praticar o crime de assassinato com ela. Apesar de a narrativa 

não causar grandes surpresas, pois os acontecimentos são previsíveis, os planos arquitetados 

para matar Ronald chamam atenção pela frieza da bióloga e a disposição de José Guber na hora 

de planejar e executar os crime, tudo é minuciosamente planejado, e isso dá um tom de 

verossimilhança à narrativa, pois de acordo com Pellegrini (2008), os aspectos exteriores no 

interior do texto literário potencializa a capacidade da literatura de formular (ou não) mundos 

possíveis que expressam uma realidade palpável, otimizando a função social da literatura 

brasileira contemporânea. Para a estudiosa, os pontos exteriores nos provocam a pensar “o 

sentido da função da produção da cultura e da literatura atual” (PELLEGRINI, 2008, p. 52). 

O mote literário é, finalmente, colocado em prática, os dois levam Ronald para um hotel 

fazenda e forjam um incidente em que Ronald é atacado por uma jararaca, mas o plano falha 

porque Ronald, apesar de ficar em coma e perder uma das pernas, por causa do veneno da 

serpente, se recupera e volta para casa sem desconfiar da crueldade da mulher, que para 

disfarçar sua perversidade, finge o papel de esposa protetora e carinhosa, o que causa ciúmes a 

José Guber.  
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Diante do ato falho, era preciso pensar um plano perfeito, a simulação de um assalto, e 

desse, o marido traído não escaparia, era assim que os amantes pensavam. O escritor se disfarça 

de assaltante, invade a residência do casal, aborda a vítima, tudo isso sob os olhares atentos da 

bióloga, mas ele fraqueja e não tem coragem de apertar o gatilho e, numa atitude inesperada, 

Flúvia Melissa toma o revólver das mãos do amante e atira bem no meio da testa de Ronald. 

Em seguida, mata a empregada da casa, provocando espanto e indignação ao escritor, pois a 

morte da empregada não fazia parte do plano.   

Com a morte de Ronald, os dois se casam, mas as coisas mudaram entre Fúlvia Melissa 

e José Guber, que já não conseguem se entender, pois o escritor começa um relacionamento 

amoroso com a secretária da editora, e isso revela uma face ainda mais cruel da bióloga.  

Motivada pela traição do atual marido e interessada no dinheiro das vendas dos livros, ela tenta 

envenená-lo, mas Ingrid, amante do escritor, o adverte e o convence sobre o plano diabólico da 

esposa traída e interesseira.  

Revoltada com a traição de José Guber e Ingrid, Fúlvia Melissa não dá trégua aos 

traidores, provoca a secretária, faz escândalo, bate e atira nos dois, e antes que o pior aconteça, 

Ingrid manda assassinar a bióloga, e quem leva a culpa é um dos fornecedores do comércio 

ilegal de cobras. Ingrid não consegue manter a farsa por muito tempo e confessa tudo ao 

escritor: “Olha quero te falar uma coisa, ela disse. Mas demorou a falar. Roeu a unha, andou 

pelo quarto. Não foi o Goycochea que matou a Fúlvia, ela disse, afinal, parando bem na minha 

frente, sempre com a escova de dentes na mão. Fui eu, ela disse. Eu mandei matar a Fúlvia” 

(MELO, 2010, p. 206).  

De fato, a conduta do escritor José Guber, da bióloga Fúlvia Melissa e da secretária 

Ingrid, personagens desequilibrados e violentos, coloca Patrícia Melo entre os escritores 

contemporâneos que melhor representam o gênero policial e o tema da violência na literatura 

atual, pois ela transforma pessoas comuns em assassinos implacáveis. A diferença dos perfis 

dos criminosos de Elogio da mentira para os de outros romances da autora se deve ao fato de a 

representação criminosa está ligada à figura feminina, ou seja, os crimes escabrosos são, 

minuciosamente, pensados e executados por mulheres, descaracterizando os personagens dos 

romances policiais tradicionais, em que os homens despontam, normalmente, como os 

assassinos de crimes cabalísticos. 

O desfecho dos romances de Patrícia Melo sinaliza para o acaso como elemento 

determinante da criminalidade dos personagens, e a violência congênere e dinâmica é fruto da 

irascibilidade emergente responsável pela dilatação da entropia do homem pós-moderno, 

principalmente os dos grandes centros urbanos brasileiros. Essa ficção, consubstanciada na obra 
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da escritora paulista, é, via de regra, a performance intrínseca da realidade social como matéria 

expressiva da literatura brasileira contemporânea, na qual os personagens facínoras questionam 

suas condutas, inculpando os incidentes da vida ou as iniquidades e desarranjos sociais.  

Patrícia Melo parodia a ficção a partir do realismo brutal das condições de vida 

metropolitana do Brasil, conferindo à autora o título de “herdeira da prosa brutalista de Rubem 

Fonseca”, conforme considera Schøllhammer (2013, p. 69). A narrativa de Elogio da mentira 

trata de crimes brutais alicerçados pela mentira, ciúme, vingança e traição, visto que “o leitor 

crítico investiga o texto como índice de uma mentira que se esconde entre a linha e que pode 

ser flagrado e denunciado como uma ideologia, um inconsciente ou um preconceito” (ibid, p. 

12). Para o pesquisador citado anteriormente, o leitor crítico também se torna um criminoso 

quando não concorda com os pressupostos de quem escreve, e usa o texto literário para julgá-

lo.  

No que se refere ao crime, SchØllhammer (2013, p. 13), afirma “o crime está de alguma 

maneira em todo tipo de narrativa. Narrar é uma maneira de cometer crime, pois se você sabe 

fazer bem, pode deixar o leitor numa condição mental que poder ser criminosa”. É assim que o 

leitor se comporta diante das narrativas de Patrícia Melo, sobretudo nos romances que tratam 

efetivamente de personagens criminosos, há uma empatia do leitor frente às atitudes violentas 

dos protagonistas. Nessa perspectiva, conforme destaca SchØllhammer (ibidem) ao afirmar que 

“o crime se impõe numa figura de leitura, uma espécie de alegoria constitutiva que espelha a 

relação entre o leitor e a obra naquela do homem diante do mundo [...],” o leitor torna-se 

cúmplice dos personagens, essa cumplicidade está diretamente ligada a permissividade do 

crime, ainda que isso ocorra de maneira inconsciente e, talvez, porque a violência faz parte do 

cotidiano do leitor, e isso não tem nada  a ver com insensibilidade, falta de humanização, mas 

com a intimidade entre o autor e leitor, a obra e o mundo real.  

Em Elogio da mentira, Patrícia Melo, mais uma vez, transforma pessoas simples em 

criminosos cruéis que, embora questionem seus comportamentos e revelem as razões pelas 

quais se tornam perniciosos, investem com ímpeto na criminalidade, os protagonistas, 

aparentemente, coadunam do mesmo caráter criminoso, o narrador personagem revela as 

impressões da bióloga quando o encontrou pela primeira vez: um tinha o desejo de matar, e o 

outro conhecia as estratégias de um crime perfeito: “eu encontrei Fúlvia Melissa. Ela disse que 

gostava principalmente dos meus olhos de maníaco, quando nos vimos pela primeira vez no 

serpentário” (MELO, 2010, p. 28). O encontro não poderia ser no lugar mais apropriado, um 

encontro das serpentes “humanas” e os ofídios, e é entre as cobras que Fúlvia revela o desejo 
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de assassinar o marido, a partir da teoria dos três fatores fundamentais para o crime perfeito de 

José Guber: 

 

Foi nesse mesmo dia que ela veio com aquela história que me arrepiou os 

cabelos. Nunca tinha pensado nisso. Nunca mesmo. Foi Fúlvia que começou. 

Perguntou se eu acreditava na minha teoria dos três fatores fundamentais para 

o crime perfeito. Não lembrava de ter escrito aquilo. Quer ouvir?, ela 

perguntou. Está no seu livro Um trem para a morte. Pegou-o na estante e 

começou a ler: “Você está pensando em afogar seu marido na piscina? Vão 

descobrir tudo em dois dias. Isso é amador. Quer fazer direito? Regra número 

um, tenha um cúmplice. Todo mundo precisa de ajuda, ninguém escapa sem 

cúmplices, a não ser, é claro, que você confesse tudo e alegue legítima defesa. 

Regra número dois: você, assassino, tem que ser uma mulher bem informada, 

saber tudo da vítima, tudo, absolutamente tudo. Regra número três: essa é de 

ouro, seja audaciosa se quer matar o seu marido (MELO, 2010, p. 29). 

 

O narrador tenta convencer o leitor de sua idoneidade quando afirma nunca ter pensado 

na ideia de arquitetar um plano para assassinar alguém, deixando claro que a proposta parte de 

Fúlvia Melissa, o que lhe provoca hispidez. Essa estratégia de explicar a sua inculpabilidade 

confere, de certo modo, uma ironia posta na narrativa, uma vez que Fúlvia Melissa lembra ao 

escritor que a inspiração para matar o esposo é motivada, ou seja, assenta-se nas três teorias 

para um assassinato perfeito, regras recomendadas pelo escritor no livro Um trem para a morte, 

prescrições infalíveis para a mulher que deseja matar o esposo, embora ele alegue não lembra 

dessas teorias. Posto isso, o narrador personagem dialoga indiretamente com o leitor, procura 

se isentar do plano diabólico, e joga toda a culpa na esposa de Ronald, a presa da avidez do 

veneno letal da companheira. 

Em Elogio da mentira o leitor mergulha no universo cruento de Patrícia Melo, tema 

como em seus romances nos quais o mote da sordidez humana é assunto para expor a face mais 

cruel do homem. Apesar de a narrativa inicial a história de um escritor plagiador perro e 

inescrupuloso de romances policiais, o caso desponta como artifício da narrativa para envolver 

o leitor na trama diabólica e minimizar a culpa dos assassinos, pois muito do que acontece com 

José Guber, por exemplo, é fruto da eventualidade. Para Pellegrini (2008, p. 51), “tal opção 

narrativa mostra o crime como algo inexplicável, tira o peso amedrontar das situações e acaba 

confortando o leitor, que se sente envolvido numa incursão humanitária que exime de qualquer 

culpa perante aquela situação e perante o massacre final”, talvez por isso, muitas vezes, o leitor 

não manifesta os sentimentos de raiva, frustrações e indignações diante dos criminosos 

produzidos por Patrícia Melo. 
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A empatia do leitor diante da violência e dos assassinos mais sanguinários pode ser 

explicado por um discurso narrativo que mistura casualidade e fatores de uma sociedade 

irregular constituída pela vaidade, mentira, a ambição e, sobretudo, pela violência urbana em 

razão de um sistema capitalista que define o lugar social de cada sujeito. No caso específico 

dos personagens José Guber e Fúlvia Melissa do romance Elogio da Mentira, título que faz 

referência ao famoso livro Elogio da loucura, de Erasmo de Roterdã, escrito em 1509, são 

protagonistas que buscam a ascensão financeira, posição e poder.  

À medida que José Guber coleciona fama e dinheiro se envolve como assassinatos e 

paixões volúveis, e uma dessas paixões acaba por se transformar, por ironia do acaso, em uma 

assassina. Ingrid não perdoa as provocações de Fúlvia Melissa e contrata alguém para matá-la, 

até se arrepende, tentar reverter a situação, mas é tarde demais, o serviço foi executado: “não 

houve tempo de desarma o esquema, continuou Ingrid, o Dadá, o macumbeiro, o Dadá já tinha 

contratado um assassino, nem sei quem é, tentei impedir, não consegui, o sujeito foi muito 

rápido. Eu não tive coragem de te contar.” (MELO, 2010, p. 20). Esse é o momento em que 

Ingrid revela a José Guber que mandou matar Fúlvia Melissa, diz ter se arrependido do plano, 

mas não conseguiu, a tempo, impedir a morte da bióloga, que acaba morta a mando de um 

macumbeiro contratado por Ingrid.  

Se é verdade que o feitiço caí sobre o feiticeiro, Fúlvia Melissa, sem precisar de 

cúmplice, aplica a teoria das três regras perfeitas para assassinar um marido. Inconformada com 

o romance entre José Guber e Ingrid, e interessada na conta bancário do escritor, Fúlvia, com a 

ajuda da empegada da casa, o envenena paulatinamente, até Ingrid desconfiar dos desmaios, 

vômitos e dores estomacais do amante e desmascarar a bióloga: “sabe a minha teoria?, ela disse. 

Fúlvia está te envenenando. E é por isso que ela faz tanta questão de cuidar de você, é por isso 

que Lucrécia Borgia tem se dedicado tanto.” (MELO, 2020, p. 161). O escritor, a priori, não 

acredita nessa teoria, pois há algo que ligam os dois para o resto da vida: a cumplicidade no 

assassinato de Ronald: 

 

A lista de Ingrid me deixou um pouco intrigado, mas não acreditei naquilo. 

Fúlvia e eu tínhamos uma ligação forte, isso Ingrid não sabia. Tínhamos 

matado um homem, isso nos unia. Depois disso, cada vez mais, nos dedicamos 

um ao outro, nos isolamos, a vida, durante um bom tempo, só Fúlvia e eu e 

mais nada, um cuidando do outro. Ela me dava tranquilidade, me fazia 

escrever, e eu fazia o mesmo por ela. Matar um homem representou, na nossa 

vida, o mesmo que representa a morte da mãe para dois irmãos pequenos. O 

que sofremos juntos, naquela época, nos uniu muito, isso Ingrid não sabia, 

nem poderia saber. E para Fúlvia, a ideia da separação não era fácil. Ela estava 

sofrendo, eu sabia. Ela me amava, e eu não queria magoá-la (MELO, 2010, p. 

13). 
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As declarações de José Guber chegam a ser irônicas, acreditar que um crime os uniam 

é, no mínimo, ingenuidade ou, por assim dizer, excesso de confiança em uma mulher que matou 

o próprio marido para receber um seguro de vida, e alegava constantemente que era humilhada 

e espancada por Ronald, mentia para convencer o cúmplice da teoria do crime perfeito. O perfil 

de Fúlvia Melissa é de uma mulher que, além de ambiciosa, fria e calculista, não parece ser real 

o sentimento de amor que, segundo o escritor, ela nutria por ele, parece que amor mesmo ela 

só sentia pelas suas serpentes.   

A bem da verdade, a vaidade feminina e orgulho ferido são vetores importantes que 

podem até justificar as atitudes da bióloga, mas a sua ganância é maior do que qualquer outro 

sentimento, e o que ela desejava de verdade, além de colecionar fortuna com o comércio ilegal 

das cobras, era ficar com o dinheiro da venda dos livros do escritor que, finalmente desponta 

no mercado editorial dos bell sellers:  

 

Fúlvia me empurrou, levantando-se. Vi sangue na minha roupa. Vi Ingrid 

entrar na sala. Fúlvia deu um tapa na cara dela, cala a boca, secretária, antes 

que eu meta uma bala em você também. Fiz um sinal para Ingrid ficar quieta. 

Chama a polícia, disse Fúlvia, guardando o revólver, anda quero ver, diga que 

tentei te matar. [...]. Aproveita, continuou Fúlvia, e diga também que trafico 

veneno. Diga que vendo veneno para toda a Europa, para a fabricação de 

remédios, diga. [...]. Na porta, antes de sair, ela me encarou, mais uma vez. 

Você está tão na merda quanto eu, ela disse (MELO, 2010, p. 171). 

 

O narrador, como dono absoluto do discurso, expressa a fúria da mulher que conhecera 

em uma sala de bate papo, uma bióloga aficionada por cobra e fissurada com a ideia de 

assassinar o esposo por puro interesse no dinheiro de um seguro de vida. O plano para 

conquistar José Guber como cúmplice e mentor intelectual do crime se concretiza, mas a 

ambição de Fúlvia é ultrapassa todos os limites reconhecimento e afeto e, não satisfeita, ela 

também tenta matar o escritor, seu amante e compassa do crime. A razão de tanto ódio está 

ligada, principalmente, à cobiça de Fúlvia, e isso o narrador nos conta de modo muito real, 

como se estivéssemos acompanhando cada movimento dos personagens.  

Não é de se estranhar e derrocada dos personagens, pois ambos se metem em uma intriga 

de amor, traição, ódio e vingança em que o crime e os criminosos fazem parte do jogo de 

interesses individual em que os personagens José Guber e Fúlvia Melissa desconhecem o 

sentimento de afeto, respeito e reciprocidade, por isso a bióloga se afirma que os dois estão na 

“merda”, são assassinos, traidores, farsantes e, agora, estão na mesma situação de igualdade de 

empobrecimento de caráter e financeiro. Nisso, “o narrado parece fundar um espaço interior 

que lhe poupa o passo em falso no mundo estranho, um passo que se manifestaria na falsidade 
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do tom de quem age como se a estranheza do mundo lhe fosse familiar” (ADORNO, 2003, p. 

59). O empenho do narrador personagem é expor a crueldade de Fúlvia, sem se sentir culpado 

pelo desenrolar de toda a trama que envolve o tráfico de veneno, o plágio de obras de autores 

da literatura universal e o assassinato de Ronald, esposo da bióloga.  

A violência tipificada é, por assim dizer, a tônica do romance de Patrícia Melo, não se 

trata apenas de uma violência física, de aniquilamento da vida do outro, mas, também, de uma 

violência da moral e da ética, e isso conduz a secretária do escritor José Guber se tornasse uma 

mulher fria e violenta, que em nome do amor e da vida do seu amante resolver mandar matar 

Fúlvia. A violência desse mundo caótico tão familiar para o narrador, Personagens e leitores, 

não causa temor, revolta e estranheza, ela se naturaliza porque faz parte do cotidiano das pessoas 

e de criminosos, materializados nesses personagens sanguinários. Esse realismo literário se 

deve, de algum modo, à maneira de como o narrador conta os fatos, pois ele “ergue uma cortina 

e o leitor deve participar do que acontece, como se estivesse presente em carne e osso” 

(ADORNO, 2003, p. 60). Isso faz do narrador contemporâneo um descritor de fatos reais, do 

ponto de vista das representações sociais no arcabouço da obra literária.    

Assim, em Elogio da mentira, pode-se inferir que o enredo dá conta de expressar, do 

ponto de vista simbólico, a violência gratuita, uma realidade social incisiva e pungente no 

Brasil. Essa representação de fatos reais, legitima o que Candido (2010) afirma sobre o vínculo 

entre arte e sociedade, o referido crítico literário discute sobre as diferentes formas de os fatores 

sociais atuarem nas artes, sobretudo na literatura, uma vez que é o leitor quem dá sentido e 

realidade à arte, pois sem ele o artista não se realiza, e a obra não existe. Ainda, segundo 

Candido (2010, p.): “na medida em que a arte é [...] um sistema simbólico de comunicação 

inter-humana”, ela estabelece uma relação entre a tríade: obra, autor e público e isso, de algum 

modo explica a natureza e a função da literatura. 

 

3 ALGUMAS PALAVRAS FINAIS 

 

A transcendência da obra de Patrícia Melo provoca o leitor a pensar o mundo fora do 

texto, representado por personagens quiméricos, um mundo externo encenado no interior do 

texto literário. Nesse sentido, a história de amor, mentira e violência narrada por José Guber, 

potencializa a conexão da literatura com a sociedade, ou vice-versa, desde o despudorado 

mundo editorial, protagonizado pelo escritor José Guber, ao opulento mundo da ganância, 

mentiras, fraudes e violência. Os personagens de Patrícia Melo entrar em disputa de poder sem 

moralidade e petica, pois os protagonistas não estão preocupados com essas questões, mas em 
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revelar a força empreendida pelo capital, o egoísmo e a perversidade com que cometem os 

crimes mais bárbaros.   

Em Elogio da mentira (2010), de Patrícia Melo, as desordens das multidões ocupam os 

espaços ficcionais para compor uma crítica contundente à sociedade atual, desnudando o 

capitalismo contemporâneo, a cobiça, o engodo, a fatuidade e a brutalidade humana onde os 

personagens se relacionam e vivem os mais aviltantes dramas e degradações sem que haja a 

menor possibilidade de equilíbrio e convivência harmoniosa. Com isso, compreendemos que a 

literatura cumpre um papel fundamental: provocar uma reflexão sobre o homem e a sua relação 

com mundo, revelando aspectos da vida em sociedade, sobretudo quando se trata dos conflitos 

na hora de lidar com o amor, traição, dinheiro e a necessidade de visibilidade social e 

econômica.  

Por fim, cabe ressaltar que em Elogio da mentira, o leitor se depara os impiedosos 

personagens de Patrícia Melo, desajustados criminosos em suas entranhas capacidade de cativar 

o leitor a ser coautor de suas ideias e de suas ações transgressora, uma vez que não hostiliza os 

assassinos ficcionais, pelo menos essa foi a nossa impressão enquanto leitores. Dito isso, o 

romance desperta para uma visão muito mais ampla da relação literatura e sociedade, da estreita 

conexão entre vida social e ficção literária, e nisso a escritora Patrícia Melo é engenhosa, ela 

traz para a literatura os mais profundos e instigantes personagens da vida real, representados na 

figuração dos protagonistas imaginários, cuja subjetividade se organiza na maneira de como o 

narrador narra os fatos.  

A crítica e a denúncia social pontuadas no romance Elogio da mentira servem de pano 

de fundo, também, para um olhar mais atento sobre o empenho do autor no que diz respeito 

temática da violência e aos aspectos sociais responsáveis pela formação do caráter criminoso 

dos seus personagens. Por essa razão, entendemos que a literatura exerce uma função social, 

não apenas a função literária e, por esse motivo, é importante perceber que além dos aspectos 

estéticos, a literatura desempenha um papel fundamental à vida do leitor, o de pensar a vida 

representada na obra, com toda a gama de influxos sociais, econômicos, políticos e culturais.  
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RESUMO 

 
A literatura é o reflexo de uma sociedade, no momento histórico e social em que ela se desenvolve. 

Mediante a isso, este trabalho tem como objetivo principal analisar e apresentar momentos de auto 

violência construídos a partir das relações de amor e ódio vividos, simultaneamente, pela personagem 

Ana, do conto Amor, de Clarice Lispector, em que esse tipo de violência se dá a partir dos estereótipos 

sociais impostos às mulheres em diferentes âmbitos da sociedade, e que faziam (fazem) com que essas, 

movidas pelo medo de fugir das características estabelecidas pelas construções sociais e pela 

necessidade de seguir o que lhes é imposto, tentam ao máximo obedecer a essas imposições, e no ato de 

sair ou fugir destas, o resultado é uma verdadeira revolução dentro de cada “eu”, resultando nos grandes 

momentos de epifania, característicos da obra de Lispector. Além disso, busca-se analisar a maneira 

como essas características refletem o contexto histórico e social em que a obra está inserida. Para a 

análise dos dados, recorreu-se à pesquisa de natureza qualitativa-interpretativista, desenvolvida através 

de estudos bibliográficos, cujo corpus de investigação foi o conto Amor, da obra Laços de Família 

(2009), tendo também como aporte teórico os estudos de Cândido (2006) sobre a literatura e suas 

influências sociais, a perspectiva do discurso como expressão no contexto literário, a violência 

Clariceana na concepção de Peixoto (2004) e a análise crítica literária. Os resultados preliminares 

apontam para as relações de violência simbólicas encontradas e apresentadas pelo feminino em Clarice 

Lispector, na qual a auto violência é exposta como a representação social/ficcional das estruturas de 

poder as quais encontram-se as mulheres, em uma sociedade patriarcal e carregada de imposições 

sociais, além de como a realidade social, histórica e cultural exerce influência na produção dos discursos 

presentes nas obras literárias. 

 
Palavras-chave: (Auto)violência. Conto Amor. Clarice Lispector. Personagem Feminina.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

“A literatura confirma, nega, propõe, denuncia, apoia e combate, fornecendo 

a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas.” (CANDIDO, 

1989, p. 113).   

 

Clarice Lispector, uma das escritoras mais influentes da literatura brasileira, nasceu no 

ano de 1920, em Tchetchelnik, uma aldeia localizada na Ucrânia. Chegou ao Brasil ainda com 

dois meses de idade, junto à sua família de judeus, que buscava refúgio e fuga das constantes 

guerras e perseguições, que se faziam logo após a Revolução Bolchevique, de 1917, para com 
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aqueles que compartilhavam das origens judaicas. Embora Clarice não fosse nascida no Brasil, 

ela considerava-se naturalmente brasileira e tornou-se, pois, brasileira naturalizada, além de ser 

uma das maiores, e senão principal, escritora modernista da literatura brasileira. 

Escritora de diversos gêneros, Clarice Lispector se destacou, principalmente, através de 

seus romances e contos. Seu primeiro romance publicado foi a obra Perto do Coração 

Selvagem, no ano de 1943. Nestes escritos, já se podia notar em Clarice o esforço e a 

necessidade que ela buscava em chegar nas áreas mais profundas da consciência humana. Em 

seus contos, por exemplo, ela apresenta sensibilidade e domínio na construção desse tipo de 

narrativa. 

O gênero literário conto traz características próprias, sendo uma narrativa breve, no qual 

um conjunto de fatos e alguns conflitos são narrados, juntando a ficção com a realidade. “O 

conto [...] deve mostrar uma visão do mundo, a partir de um fato” (apud RIBEIRO, 2007, p. 

09), e Clarice Lispector se destaca por trazer, na maioria dos seus, conflitos humanos, 

remetendo-se a aspectos que alteram a essência comum, de um dia comum, de uma personagem 

comum, de fatos comuns e em cotidianos comuns à sociedade, mas que por possuírem a 

sensibilidade clariceana, estes diversos dilemas considerados “comuns” – principalmente os de 

consciência na vida do sujeito, tornam os contos de Clarice como  textos poéticos.  

De acordo com Cortázar (2008, p. 121) 

 

[...] o conto segue de perto a doutrina poética: também um conto deve partir da 

intenção de obter certo efeito, [...] ocorrerá com quase todos os contos [...] o 

mesmo que com os poemas, isto é, o efeito obtido depende, em suma, de 

episódios ou atmosferas que escapam originalmente a seu domínio, o qual só 

se impõe a posteriori (CORTÁZAR, 2008, p. 121). 

 

Dentre tantos contos de Clarice Lispector publicados, destaca-se a coletânea Laços de 

Família, publicado em 1960, que levou a autora a conquistar o prêmio Jabuti de literatura, em 

1961. Essa obra reúne treze contos, os quais, em sua maioria, trazem situações cotidianas de 

famílias de classe média-alta da sociedade brasileira sessentista, cada um com uma situação 

própria, porém comum aos olhos daqueles que leem e não conseguem compreender a poética e 

a filosofia depositadas na escrita clariceana.  

Cada uma das narrativas, apresentadas nesta coletânea de contos, demonstram situações 

e fatos corriqueiros, diariamente vividos pelas personagens, e que em sua maioria são 

momentos que geram atitudes “comuns” e “insignificantes”, transmitidas por Lispector em sua 

escrita marcante, deixando algumas vezes subentendido o sentir, o existir e o óbvio, expressos 

no mínimo da rotina, e que tornam-se o extremidade do máximo de uma consciência, gerando 
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uma violência causada pelo “eu” ao relacionar-se diretamente com o natural, com tudo aquilo 

que é vida e que por antes passar despercebido à personagem, agora causa conflitos existenciais, 

pelo fato de que, o que é considerado mínimo, torna-se o reflexo de uma existência escondida, 

assim causando uma espécie de auto violência, marcando os momentos de epifania na obra de 

Lispector. 

Mediante a isto, o presente artigo tem como objetivo principal analisar e apresentar 

momentos de auto violência construídos a partir das relações de amor e ódio vivenciados, 

simultaneamente, pela personagem Ana, do conto Amor, que será o corpus de análise, presente 

na obra Laços de família. Esse tipo de violência torna-se evidente no momento em que a 

personagem tenta permanecer em seu “eu” imposto socialmente, mas que perde o controle de 

si ao observar “um cego mascando chicles”, deparando-se com um “eu” tão seu, mas que não 

deveria viver, tampouco existir. Assim, esse conflito de auto aceitação acaba por gerar a auto 

violência presente na personagem principal do conto.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A Literatura como expressão da realidade social: uma visão da sociedade pós-moderna  

 

A literatura pode ser compreendida como uma manifestação artística por meio das 

palavras. Ela possui diversas funções sociais, na qual pode-se destacar a sua capacidade de 

representar um povo, em um dado momento histórico, bem como os anseios destes no que se 

refere à situação em que se vive. Uma obra literária, assim como os diferentes modos de 

representação através da arte, não é entendida isoladamente da sociedade na qual se originou, 

pois ela resulta das relações existentes entre autor, leitor e o contexto histórico, social e cultural 

em que ela teve origem. 

Cândido (2006, p. 31) nos diz que 

 

[...] não convém separar a repercussão da obra da sua feitura, pois, 

sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momento em que repercute 

e atua, porque, sociologicamente, a arte é um sistema simbólico de 

comunicação interhumana, e como tal interessa ao sociólogo. Ora, todo 

processo de comunicação pressupõe um comunicante, no caso o artista; um 

comunicado, ou seja, a obra; um comunicando, que é o público a que se dirige; 

graças a isso define-se o quarto elemento do processo, isto é, o seu efeito. 

 

Partindo dessa ideia, é relevante destacar que um autor, ao produzir uma obra literária, 

dialoga diretamente com o meio que o cerca. Além disso, sempre haverá propósitos do escritor 
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por trás do que se escreve, buscando propiciar reflexões acerca do que está sendo sendo 

compartilhado na relação escritor/leitor, fazendo com que haja algum efeito neste e, 

consequentemente, no meio em que ele se insere. 

Ainda de acordo com Cândido (2006, p. 84)  

 

A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e 

sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, 

aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer 

público; nem este é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu 

efeito. São dois termos que atuam um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, 

termo inicial desse processo de circulação literária, para configurar a realidade 

da literatura atuando no tempo.  

 

Mediante a esse pressuposto, convém salientar que não há neutralidade em uma obra 

literária, pois ela será sempre destinada a um público específico, além de ser ambientada e 

adaptada de acordo com o que o leitor precisa ouvir, seja para se informar, seja para refletir, 

entre outras possibilidades. 

Neste ínterim, é importante, também, atentar-se para discursos presentes no campo 

literário, haja vista que eles podem surgir de maneira ora explícitos, ora implícitos, sendo que 

esta é a forma que mais se encaixa no viés da literatura. Para Maingueneau (1996, p. 89): “A 

literatura encontra o implícito em dois níveis: na representação das palavras dos personagens 

[...], mas também na comunicação que se estabelece entre a obra e seu destinatário”. Nessa 

perspectiva, pode-se afirmar que a literatura é, também, subjetiva, mas nunca isolada do 

contexto em que ela foi criada, nem tampouco despretensiosa nas suas manifestações 

discursivas. 

Nessa perspectiva, a construção do discurso em uma obra está relacionada ao seu 

contexto histórico, social e cultural de origem, bem como as motivações extralinguísticas 

decorrentes do momento social. Dentre essas figuras representativas do discurso literário, 

encontram-se muitas mulheres, como a escritora pós-moderna Clarice Lispector, por exemplo, 

que viveu de perto as imposições sociais destinadas às mulheres de sua época.  

 

2.2 A Representação feminina na Literatura: o reflexo de uma sociedade patriarcal 

 

No ano de 1945, aproximadamente, surge uma nova geração de escritores, com ideais 

contemporâneos que iriam, mais tarde, inovar um novo estilo da prosa brasileira: os pós-

modernos. Esta tendência literária, portanto, visa o interesse na análise psicológica das 
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personagens, apresentando uma relação conflituosa entre estas e a sociedade em que estão 

inseridas. De acordo com Tufano (1983, p. 167) "Outro caminho trilhado é o chamado realismo 

fantástico, que expressa uma visão crítica das relações humanas e sociais por meio de narrativas 

que transfiguram a realidade, fazendo coexistir o lógico e o ilógico, o fantástico e o verossímil." 

Diante dessa premissa, e retomando a ideia de que a literatura tem uma função representativa, 

pode-se atentar-se às representações femininas existentes na literatura, no contexto pós- 

moderno, e dos discursos que permeiam essas representações. 

A figura feminina na literatura passou a ser apresentada, de início, a partir da visão 

masculina, visto que antigamente a mulher, enquanto sujeito constituinte da sociedade, não 

possuía certos direitos, como a liberdade de escolha, por exemplo, e era, até mesmo, 

marginalizada e vista como inferior, a partir da concepção daqueles que as representavam. 

Contudo, existem motivações que contribuem para essas concepções, dentre elas pode-se citar 

o modelo patriarcal existente neste contexto, vigente até os dias atuais.  

Tal modelo é resultado de valores construídos socialmente, que impõem regras tantos 

às mulheres, quanto aos homens, ditando modos de comportamento, escolhas, ou ausência 

delas, no caso das mulheres, dentre outras. Contudo, a partir da inserção da figura feminina no 

cenário da literatura, como protagonista e autora, essa abordagem passa a ser vista com mais 

propriedade. 

De acordo com Bonnicci (2005, p.185): 

 

Personagens femininas tradicionalmente construídas como submissas, 

dependentes, econômica e psicologicamente do homem, reduplicando o 

estereótipo patriarcal, passam, paulatinamente, a ser engendradas como sendo 

conscientes de sua condição de inferioridade e como capazes de empreender 

mudanças em relação a esse estado de objetificação. Ou, de outro lado, passam 

a ser inseridas em contextos que, de alguma forma, trazem à baila discussões 

acerca dessa problemática.  

 

Dentre os vários modos em que a mulher aparece na literatura, o principal deles é como 

um recurso de representação e, sobretudo, de denúncia da realidade social. Uma das principais 

escritoras que usa desse recurso é Clarice Lispector, que através de uma linguagem 

aparentemente simples, revolucionou a escrita da sociedade sessentista pós-moderna.  
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3 ANÁLISE DA AUTO VIOLÊNCIA NA PERSONAGEM ANA  

 

3.1 A representação do feminino na literatura clariceana: um contexto de verossimilhança 

 

“[...] não ler o tema da emergência do feminino em Lispector – indicada com 

fartura por sintomas até de aparente superfície, como se dá com a galeria de 

mulheres que ela escolher para protagonizar seus textos – é não ler Clarice 

Lispector num de seus traços específicos. [...]” (HELENA, 1997, p. 27). 

 

“Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no 

bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco 

procurando conforto, num suspiro de meia satisfação.” (LISPECTOR, 2009, p. 19). O narrador 

já dá início ao conto apresentando uma personagem “um pouco cansada”, pode-se considerar 

que esta personagem, encontra-se em um certo tipo de exaustão. Mas que tipo de exaustão? 

Diante da assertiva, já pode-se encontrar um dos diversos subentendidos clariceanos; em 

seguida a personagem recosta-se no banco, em busca de conforto. Que significado é possível 

dar ao que Lispector insinua com a palavra “conforto”? A personagem dá um suspiro de meia 

satisfação, ou seja, pode-se entender que Ana, não encontra-se satisfeita em si, não encontra-se 

inteira, pois o meia indica metade de algo, com isso, pode-se vir a entender que ela não estava 

completa, Ana encontra-se exausta da vida monótona que segue, busca conforto em uma nova 

posição, em sua rotina. 

 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. [...] A cozinha 

era enfim espaçosa [...] Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha 

na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida 

conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam 

seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e 

sorrindo de fome [...] Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e 

forte, sua corrente de vida (LISPECTOR, 2009, p. 19). 

 

O espaço ocupado pela mulher sessentista, é denominado como “lar”, ou seja, a família. 

Este espaço, retratado por Lispector na personagem, nos apresenta o papel que a sociedade 

impõe à figura feminina, ou seja, que esta cresça como filha “obediente” para que se torne uma 

boa dona de casa, uma mãe dedicada e uma esposa fiel e obediente. A partir do momento que 

determinada mulher foge dessas “regras” impostas, ela será alvo de preconceitos diante da 

sociedade machista e patriarcal na qual vivemos, como também vive a personagem feminina; 

ao ponto de ela mesma entrar em guerra consigo, para que permaneça sendo a mulher dita 

correta, diante do que é exigido. 
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Apresentando uma personagem na qual sua vida resume-se inteiramente à família, ela 

sente a necessidade de ser sempre o chão desse lar, atendendo sempre aos desejos e cuidados 

para com a família. É visível, tanto no mundo fora do conto, quanto dentro deste, que a vida 

social e os direitos de expressão são permitidos somente às figuras masculinas, e não à mulher. 

 

É importante lembrar, contudo, que o que podemos chamar em termos gerais 

de o feminismo de Lispector – sua preocupação com os impasses das vidas 

das mulheres e com os poderes que elas têm acesso – nunca toma a forma de 

uma simples defesa das mulheres e do feminino, mas sim de uma consciência 

aguda das lutas em que elas são participantes ativas, e nem sempre moralmente 

superiores (PEIXOTO, 2004, p. 213). 

 

É alcançável à personagem feminina apenas os “direitos” de cuidar da casa, da comida, 

dos filhos e do marido, e aparentemente é dever dela, sentir-se satisfeita ao viver em função do 

lar. Vejamos: (LISPECTOR, 2009, p. 20) “No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir 

a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera.” É perceptível nesse trecho do 

conto, que a personagem necessita sentir-se enraizada, em algo que lhe possibilite o gozo de 

viver. Entretanto, a rotina da mulher comum, e as construções sociais nas quais ela nasceu, 

cresceu e viveu, levaram-na a acreditar que o lar poderia lhe ofertar a realização de tal 

necessidade, mas isso a personagem descobriu, inesperadamente, após o matrimônio, pois a 

expressão “perplexamente” nos leva a interpretar, que talvez, ela não esperasse que o lar lhe 

oferecesse, mas que por viver em uma sociedade patriarcal, ela aceita e passa a considerar que 

realizou seu desejo, e esta acredita ter se tornado a “mulher ideal”. 

 

A família como contexto para o desenvolvimento da mulher nos contos de 

Lispector é pois apresentada, a um só tempo, como positiva e negativa. 

Embora proporcione as mulheres a satisfação de laços afirmativos, também as 

restringe ao papel subordinado de atender as necessidades dos outros e as priva 

de um exercício ativo na busca de realização dos seus desejos pessoais 

(PEIXOTO, 2004, p. 82). 

 

Estes pensamentos, construíram a sociedade na qual estamos inseridos. Vê-se situações 

como a de Ana ainda hoje, no século XXI, em que mulheres são criadas para viverem em função 

do lar, são privadas e privam-se de buscar e realizar desejos próprios, causando dentro de si a 

não aceitação de seus sentimentos mais profundos, e isso gera determinada violência, a qual 

denominamos como (auto)violência. 

Peixoto (2004, p. 213) diz que “Em Lispector, os corações das mulheres não são 

sufocados e subjugados; eles geram um calor e uma violência que afetam o mundo 
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representacional de suas ficções bem como as formas que estas assumem.” Assim, tal tipo de 

violência, é gerado por meio da não aceitação do “eu” da personagem, para que essa não fuja 

daquilo que a sociedade considera como correto, dessa maneira a personagem acaba causando 

dentro de si, tal violência. 

 

3.2 “Sentidos de paixão”: o conflito de sentimentos que gera a (auto)violência na construção 

da personagem 

 

“Um primeiro traço comum a salientar nas personagens de Clarice Lispector 

seria a violência represada dos sentimentos primários e destrutivos – cólera, 

ira, raiva, ódio – que subitamente explodem” (NUNES, 1989, p. 102). 

  

“O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma 

exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em 

troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera.” 

(LISPECTOR, 2009, p. 20) Aparentemente, Ana aceita o que seu destino que a sociedade lhe 

oferece, porém, a realidade que a protagonista vivia, centrava-se na necessidade de caber nas 

convenções sociais, que eram impostas e exigidas. 

De acordo com Peixoto (2004, p. 79 – 80) a construção das personagens femininas em 

Laços de Família ocorrem: “[...] num contexto de afeição e laços de parentesco com outros [...] 

Após serem iniciadas à vulnerabilidade a que sua sexualidade de mulher as expõe, encontram 

proteção e algum grau de satisfação [...].”. Diante disso, observa-se, então, a vulnerabilidade de 

Ana à sua realidade familiar, como também a necessidade que ela sentia de ter alguma utilidade 

para a família, e isso – ser útil – a personagem realiza com perfeição, até chegar a “hora perigosa 

da tarde”, que era o instante próximo ao final da tarde, em que as questões do lar já estavam 

todas realizadas e a hora tornava-se perigosa, por ser este o único momento do dia que a 

personagem tinha de viver, unicamente, para si. 

“Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam 

dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se.” (LISPECTOR, 2009, p. 19) Em 

certo dia, a “hora perigosa” estava próxima, e assim como todos os dias, a personagem buscava 

alguma tarefa familiar, que a ocupasse, até que a família estivesse por completa em casa. Neste 

dia, os irmãos de Ana viriam jantar em sua casa, e ao ver que determinada hora se aproximava, 

ela decidiu ir ao mercado comprar ovos para o jantar, e assim ela imaginou que estaria segura. 

Estava Ana sentada no bonde, com as compras no colo, até que o que tanto temera acontecer, 

chegou. 
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Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava 

chicles... Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar 

por um segundo que os irmãos viriam jantar — o coração batia-lhe violento, 

espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não 

nos vê. Ele mastigava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos 

abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar 

de sorrir, sorrir e deixar de sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana 

olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio 

(LISPECTOR, 2009, p. 21-22). 

 

A personagem depara-se com seu verdadeiro “eu”, ao encarar o cego, porém, o que ela 

mais alimenta dentro de si, surge com uma ferocidade incontrolável: o medo de ser ela mesma. 

Ao encontrar com o cego, Ana encontra com si mesma, alguém que ela tem receio de vir a 

encontrar todas as tardes. O cego torna-se para a protagonista uma espécie de espelho, que 

reflete a realidade que ela se obriga a viver todos os dias, pois o movimento de mastigação é o 

reflexo da monotonia da rotina que ela decidiu viver. 

O coração dela passa a violentá-la com os fortes batimentos, pois o nervosismo de 

depara-se com um “eu”, que tanto tinha evitado, causa um turbilhão de sentimentos negativos, 

pois é neste momento de epifania que, que ela enxerga o que a tanto tempo estava vendado, ao 

olhar profundamente o cego, ela concentra-se enxergando sua própria vida. Assim como ela via 

o cego mascar goma no escuro, ela se via representada ali, como a mulher que conquistou uma 

vida doce ao construir uma família, mas que com a rotina, o desgaste e a amargura aos poucos 

surgem. 

“O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir 

e deixar de sorrir”, é nesse instante que se pode notar a repulsa de Ana com sua própria vida, 

ela se depara com a sua real situação, de felicidade forçada, que sorrir por fora e se entristece 

por dentro, que reprime os reais desejos. O narrador, em determinado momento, fala que esse 

sorrir e não sorrir, causado pela mastigação do chiclete, para a mulher é uma espécie de insulto. 

Ao fixar seus olhos no cego, ela se auto enxergava, daí o ódio a tomava de conta, “e quem a 

visse” teria a impressão de uma mulher com ódio”, pois na realidade dos fatos, assim era. A 

personagem sentia ódio, ao passar de um “eu” monótono e forçado, para um “eu” guardado no 

mais profundo de si. 

 

O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que 

olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, 

tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. [...] Ela apaziguara tão bem a 

vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. [...] E um cego mascando 

goma despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida 

cheia de náusea doce, até a boca (LISPECTOR, 2009, p. 23). 
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Os sentidos de paixão começam então a tomar conta do ser que é Ana, o conflito de 

sentimentos, é o que causa esse despertar de paixão na personagem, a crise, após depara-se 

consigo mesma, o conflito tem início, o amor carregado de ódio por um “eu” que surge, e é 

impossibilitado de viver por completo, pelo “eu” socialmente construído. A guerra da auto 

aceitação, gera uma espécie de auto violência, por um ser não aceitar que o outro viva, mas que 

no momento em que esse outro depara-se com a vida, a sensação que ele causa em Ana é de um 

prazer tão doce, que inicia dentro de si, e que leva a doçura da vida até uma das maiores fontes 

de prazer humano, a boca. 

“[...] Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. [...] mas ela amava 

o cego! pensou com os olhos molhados.” (LISPECTOR, 2009, p. 27). A auto violência presente 

na personagem, torna-se explicito nesse trecho do conto, pois após todos os conflitos gerados 

pelos sentidos de paixão, durante todo o momento de epifania da personagem, ao voltar para 

casa a protagonista para em reflexão ao que havia ocorrido naquele final de tarde. O cego levou 

Ana a reconhecer a violência na qual ela se colocava todos os dias, e consequentemente, a viver 

aquilo que todos os dias ela lutava para que não viesse a vida, e isso gerou uma espécie de ódio 

pelo cego. Mas ao mesmo instante, ela o amava, amava aquele cego, aquela vida que a 

sociedade patriarcal, na qual ela cresceu e a tornou mãe e esposa ideal, lhe ofereceu, por ser 

mulher. 

Ao final do conto, a figura masculina, o marido de Ana, aproxima-se e lhe oferece afago, 

pois este percebendo que 

 

[...]alguma coisa tranquila se rebentara, e na casa toda havia um tom 

humorístico, triste. [...] Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, 

segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a 

do perigo de viver.” (LISPECTOR, 2009, p. 29). 

 

Diante do exposto, nota-se a influência de dominação, que a figura masculina tem sobre 

a figura feminina na sociedade patriarcal existente, e como essa influência social corrobora para 

a violência que retratada no conto. 

 

[...] sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante 

daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, 

invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias 

puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais 

precisamente, do descobrimento, do reconhecimento ou, em última instância, 

do sentimento (BOURDIEU, 2011, p. 7-8). 
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Essa violência simbólica é causada em Ana, a partir do conflito de sentimentos, mais 

especificamente da relação de amor e ódio vivenciados pela personagem, e que a constroem em 

todo o conto. Este é, talvez, um dos pontos fortes da escrita de Clarice Lispector para a 

construção dessa personagem. A violência simbólica gerada através de todos os fatores sociais 

e sentimentais, acarretam na personagem um dilema de auto aceitação que influencia 

fortemente para que surja o que chamamos de auto violência. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das discussões presentes no decorrer deste trabalho, é notória a relevância da 

literatura no que se refere aos propósitos discursivos presentes nas obras, seja para representar 

a identidade de um povo, os anseios de uma sociedade ou, até mesmo, fazer denúncias de 

realidades hipócritas, injustas, etc. 

Do ponto de vista da escrita clariceana, portanto, pode-se observar os mecanismos 

característicos de como ela aborda questões sociais, culturais e humanas, ora explícitos ora 

implícitos, por meio de paradoxos e metáforas, dentro de uma perspectiva literária, que refletida 

no social traz questões inteiramente humanas, bem como intrinsecamente ligadas ao mais 

profundo da consciência do ser humano.  

Diante do exposto, vale ressaltar que a (auto)violência que corrobora na construção da 

personagem Ana é um reflexo do papéis sociais impostos às mulheres – sessentistas e de outras 

épocas – e que estas, para serem aceitas e “reconhecidas”, acabam por aceitar essas imposições. 

A realidade de Ana, infelizmente, persiste na sociedade atual, tempos depois. Nesse sentido, é 

possível confirmar o poder de representação, denúncia, entre outras questões, que a literatura é 

capaz de trazer à tona. 

Assim, é perceptível, que as relações de violência simbólicas encontradas e apresentadas 

pelo feminino em Clarice Lispector, apontam para uma a auto violência, onde Lispector expõe 

como a representação social/ficcional das estruturas de poder as quais encontram-se as 

mulheres. Ou seja, em uma sociedade patriarcal, carregada de imposições sociais, além da 

apresentação de como a realidade social, histórica e cultural exerce influência na produção dos 

discursos presentes nas obras literárias, em especial as de escrita feminina. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo discutir sobre o sistema de avaliação da aprendizagem nos anos iniciais 

do ensino fundamental I e analisar o discurso de um professor acercadas implicações da progressão 

continuada no contexto de uma turma de alunos do quarto ano do ensino fundamental de uma escola 

pública municipal. Sabe-se que avaliação é um dos componentes didáticos do processo de ensino, pois 

através dela o professor avalia o desempenho dos discentes na aprendizagem e também (re)avalia a sua 

própria prática. No que diz respeito ao delineamento metodológico, esta pesquisa é bibliográfica e 

qualitativa, tendo sido embasada nas contribuições teóricas de Oliveira (1978), Almeida (2010), Santos 

(2012) entre outros autores. É também uma pesquisa de campo, realizada no primeiro semestre de 2017, 

na Escola Municipal Dr. Severiano, localizada na cidade de Coronel João Pessoa/RN. Os resultados 

obtidos nos permitiram inferir que o sistema de progressão continuada não é tão positivo na prática, 

como é o caso quarto ano, turma III, da escola campo de pesquisa. Desse modo, o fato de os alunos 

estarem no quarto ano sem boa parte das competências básicas como requer esta série é, entre muitos 

outros fatores, consequência da promoção automática, já que eles avançaram de um ano para o outro, 

mas não adquiriram totalmente as habilidades básicas da leitura, da escrita e da matemática. Portanto, 

para que o ensino e a aprendizagem sejam mais eficazes nos anos iniciais do ensino fundamental I, 

principalmente no contexto do quarto ano da escola Municipal Dr. Severiano, faz-se necessário que 

diretores, supervisores e professores avaliem os impactos desse sistema, a forma como o ciclo de 

alfabetização está organizado e a maneira como a progressão continuada é colocada em prática no dia a 

dia das salas de aulas das escolas públicas. 
 

Palavras-chave: Progressão continuada. Aprovação automática.Ensino. Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como eixo norteador de discussão a avaliação da aprendizagem 

nos três primeiros anos do ensino fundamental I. Discutir sobre esse tema é necessário, já que 

o sistema da progressão continuada tem sido, nos últimos anos, bastante criticado por muitos 

profissionais da educação. 

Embora os três primeiros anos do ensino fundamental sejam dedicados ao ciclo da 

alfabetização, muitos alunos concluem esse ciclo, mas, infelizmente, são aprovados para o 
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quarto ano sem ainda dominarem completamente as habilidades básicas dos conhecimentos 

matemáticos (as quatro operações fundamentais da matemática), da leitura e da escrita, os quais 

são necessários para dar sequência à aprendizagem dos discentes no quarto, no quinto ano e no 

decorrer do ensino fundamental II. 

A progressão continuada foi mal interpretada por alguns professores, tendo sido até 

confundida como promoção automática. Dessa forma, criou-se uma falsa ideologia de que, por 

mais que os alunos passem para o ano seguinte, eles não precisam ser avaliados porque são 

automaticamente aprovados pelo “sistema”. Partindo dessa hipótese, que implicações a 

progressão continuada e a aprovação automática acarretam para o processo de ensino-

aprendizagem? O déficit de aprendizagem em matemática e em língua portuguesa dos 

estudantes do quarto ano do ensino fundamental, turma III, da Escola Municipal Dr. Severiano 

pode ser, além de muitos outros fatores sociais, também consequência da promoção automática? 

Progressão continuada versus aprovação automática nos anos iniciais do ensino 

fundamental I: implicações para o processo de ensino-aprendizagem é o tema deste trabalho. 

Com esse tema, os objetivos que propomos alcançar é discutir sobre o sistema de avaliação da 

aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental I e analisar o discurso de um professor 

acerca das implicações da progressão continuada no contexto de uma turma de alunos do quarto 

ano da Escola Municipal Dr. Severiano, localizada na sede da cidade de Coronel João 

Pessoa/RN. 

Metodologicamente este trabalho foi elaborado a partir da pesquisa bibliográfica e sob 

a abordagem qualitativa (OLIVEIRA, 2007), uma vez que se fez necessário discutir sobre a 

temática em questão à luz das contribuições teóricas de Oliveira (1978), Jesus (2011), Almeida 

(2010), além de algumas diretrizes nacionais da educação básica, a saber: o Parecer CNE/CEB 

nº 11/2010 (BRASIL, 2010) e a Resolução CNE/CEB nº 07/2010 (BRASIL, 2010). A pesquisa 

de campo também foi fundamental para que fosse possível compreender a situação investigada, 

além de oportunizar a coleta e análises de dados. Essa pesquisa foi realizada no primeiro 

semestre de 2017. O sujeito colaborador foi 01 (um) professor celetista do quarto ano do ensino 

fundamental, lotado na turma III, turno matutino, da Escola Municipal Dr. Severiano, 

instituição de ensino de porte médio, localizada em Coronel João Pessoa/RN. Em relação aos 

instrumentais de pesquisa, foi utilizado o questionário escrito, composto por 11 (onze) questões 

abertas, aplicado ao professor regente da turma. As percepções do professor entrevistado sobre 

o sistema da progressão continuada, tendo como exemplo o desempenho dos seus alunos do 

quarto ano, em 2017, constituíram-se objetos de análise desta pesquisa. 
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Assim sendo, que este trabalho possa contribuir para os estudos já existentes sobre 

avaliação da aprendizagem durante o ciclo de alfabetização, de modo a ampliar as pesquisas 

sobre a progressão continuada, seus reflexos e suas implicações para a educação básica, de 

modo particular para o processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino 

fundamental I. 

 

2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I: UMA PRÁTICA NECESSÁRIA E PERMANENTE 

 

As discussões deste tópico versam sobre avaliação da aprendizagem, prática necessária 

no fazer pedagógico, principalmente quando se deseja avaliar os objetivos e os resultados 

alcançados ao longo de um determinado período ou no final do ano letivo. Partindo dessa 

perspectiva, a avaliação ganha um novo sentido quando é realizada de forma diagnóstica, 

processual e cumulativa pelo professor, visando aferir o desempenho, o progresso dos alunos 

no rendimento da aprendizagem, funcionando, ao mesmo tempo, como instrumento para a 

autoavaliação da prática de ensino. 

Assim, em qualquer uma das etapas da educação básica (ensino fundamental I, ensino 

fundamental II e ensino Médio) é dever do professor avaliar seus alunos de forma contínua, a 

fim de avaliar potencialidades/habilidades e possíveis dificuldades de cada aluno, procurando 

subsídios para superá-las. Por essa razão, a avaliação formativa torna-se indispensável para que 

o professor (re)avalie a sua própria prática e possa acompanhar sequencialmente os avanços e 

os desempenhos de seus alunos, pois avaliar dessa forma significa dizer que o docente buscará 

“[...] diagnosticar as potencialidades do aluno e detectar problemas de aprendizagem e de 

ensino. A intervenção imediata no sentido de sanar dificuldades que alguns estudantes 

evidenciem é uma garantia para o seu progresso nos estudos (BRASIL, 2010, p. 23). 

Restringindo aos três primeiros anos do ensino fundamental I, a avaliação da 

aprendizagem torna-se necessária e uma prática permanente, pois, de acordo com o Parecer 

CNE/CEB nº. 11, de 7 de julho de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais para o 

ensino fundamental de 9 (nove) anos, cabe ao professor acompanhar e avaliar permanentemente 

o aluno no seu processo estudantil. O professor precisa adotar atitudes éticas ao avaliar seus 

alunos. Além disso, é preciso que o docente tenha em mente o que se pretende avaliar e quais 

instrumentos de avaliação são mais adequados. Oliveira (1978, p. 110) ao se referir “ao que 

avaliar” afirma que o professor precisa priorizar alguns critérios, a saber:  
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Atenção e participação na aula; cooperação nos trabalhos de grupo; seriedade 

na execução dos trabalhos escolares; interesse crescente pelas leituras e 

pesquisas; solidariedade com os colegas; atitude simpática para com o 

professor e para com a disciplina; pontualidade na realização das tarefas; 

assiduidade às aulas; aperfeiçoamento de habilidades; desenvolvimento da 

capacidade reflexiva [...].  

 

Sendo assim, colocar em prática as estratégias de avaliação conforme preconiza Oliveira 

(1978) torna-se imprescindível, visto que a dimensão do ato de avaliar é o “todo” e não se 

restringir somente às provas escritas no final de um bimestre. Nessa perspectiva, infere-se que 

avaliar o progresso dos estudantes vai muito além de uma simples atividade escrita; é 

fundamental que o docente atente para a frequência, a pontualidade, a participação, o 

compromisso dos seus alunos para com a resolução das atividades intra e extraclasse. Dessa 

forma, considera-se que seria um equívoco muito grande para o professor aferir as habilidades 

que os alunos têm somente através de um teste e uma prova escrita.  

Já em relação aos instrumentos de avaliação, faz-se necessário frisar que o professor 

precisa avaliar seus alunos através da “[...] observação e o registro das atividades dos alunos, 

[...] trabalhos individuais, organizados ou não em portfólios, trabalhos coletivos, exercícios em 

classe e provas, entre outros [...]” (BRASIL, 2010, p. 23). Assim como os critérios avaliativos 

são plurais, os instrumentos de avaliação também são.  

Nas práticas de ensino, considera-se um dos desafios para muitos professores do 

primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental terem que colocar em prática os 

critérios de avaliação postulados por Oliveira (1978), pois ainda existem escolas públicas que 

a equipe pedagógica não é tão atuante e empenhada a ajudar aos professores quando esses 

necessitam de um apoio pedagógico, há, ainda, salas de aulas superlotadas, alguns alunos 

indisciplinados e desinteressados em aprender, alguns pais são, às vezes, ausentes no que diz 

respeito ao acompanhamento da vida escolar dos filhos. Além desses fatores, ainda existe o 

“comodismo” por parte de alguns professores. Tudo isso são entraves que impossibilitam a 

escola pública obter resultados tão satisfatórios nas avaliações internas e externas no que diz 

respeito a um rendimento positivo da aprendizagem dos alunos. 

 

3 PROBLEMATIZANDO OS CONCEITOS E DISTORCENDO OS EQUÍVOCOS: 

PROGRESSÃO CONTINUADA VERSUS APROVAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

A não retenção dos alunos nos primeiros três anos do ensino fundamental I foi uma 

medida proposta pelo Ministério da Educação (MEC) respaldada no Parecer CNE/CEB nº 
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11/2010. Esse documento preconiza que os três primeiros anos do ensino fundamental sejam 

organizados em um único ciclo pedagógico voltado para o processo de alfabetização e de 

letramento. Sendo assim, o primeiro, o segundo e o terceiro anos devem assegurar a “[...] 

continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e 

os prejuízos que a repetência pode causar [...]” (BRASIL, 2010, p. 23). Dessa maneira, 

compreende-se que na passagem do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro ano, 

os professores não podem reter, isto é, deixar os estudantes reprovados.  

Acredita-se que, possivelmente, pelo fato de não existir a retenção dos alunos do 

primeiro ao terceiro ano isso poderá gerar, às vezes, “comodismo” por parte de alguns 

professores dos anos iniciais, no sentido de o docente deixar de exigir um compromisso a mais 

durante a execução de suas práticas de ensino em prol do processo de aprendizagem de seus 

alunos. Sobre progressão continuada e promoção automática, o Parecer CNE/CEB nº 11/2010 

determina enfatizando que a progressão continuada tem por objetivo: 

 

[...] permitir que eles [os alunos] progridam na aprendizagem. [...]. A 

promoção dos alunos deve vincular-se às suas aprendizagens; não se trata, 

portanto, de promoção automática. Para garantir a aprendizagem, as escolas 

deverão construir estratégias pedagógicas para recuperar os alunos que 

apresentarem dificuldades no seu processo de construção do conhecimento 

(BRASIL, 2010, p. 22). 

 

A partir da citação supracitada, é importante compreender que a progressão continuada 

assegura o ingresso da criança do primeiro ao terceiro ano sem que ela seja reprovada, ou seja, 

o aluno será promovido de um ano para o outro visando à continuidade da aprendizagem dentro 

de um determinado ciclo, o qual deve ser ininterrupto.  Essa proposta, idealizada pelo Ministério 

da Educação (MEC), é, de fato, pertinente, plausível, visto que reprovar o discente logo no 

primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental é negar o direito da criança aprender e de 

poder avançar na aprendizagem no ano seguinte. 

Dessa forma, as habilidades que um determinado aluno não adquiriu no primeiro ano, 

ele poderá adquiri-la no segundo ou no terceiro ano e estar plenamente alfabetizado ao final do 

ciclo de alfabetização. No entanto, isso só será possível se houver estudos, debates e uma 

reavaliação da implantação desse sistema nas escolas públicas. Além disso, é preciso haver 

mais compromisso em realizar um trabalho mais empenhado por parte do professor, da direção, 

da equipe pedagógica, além de haver a colaboração da família frente ao desempenho dos 

educandos, precisamente durante os três primeiros anos do ensino fundamental, para que, ao 
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final do ciclo, eles possam estar alfabetizados e com capacidade mínima para cursar o quarto 

ano. 

A progressão continuada aumentou, ainda mais, a responsabilidade da escola e o 

compromisso do professor. Entretanto, o fato de os alunos passarem progressivamente do 

primeiro até o terceiro ano sem ser retidos não significa afirmar que esses estudantes irão passar 

automaticamente e de qualquer jeito somente porque o “sistema” assim o determina. Nessa 

ótica de discussão, os profissionais da educação, principalmente os professores devem ter em 

mente que a aprovação automática é diferente da progressão continuada. Em outras palavras, 

promover automaticamente um aluno de um ano para o outro significa, em tese, que ele não 

está sendo avaliado e, portanto, suas dificuldades não estão sendo diagnosticadas e superadas 

por parte da escola com a colaboração da família e de outros profissionais.  

Para Almeida (2010, p. 01), avaliação automática significa: 

 

[...] sem avaliação, sem orientação, sem cobrança, sem algum apoio. Sendo 

assim, sem nenhum critério, o aluno é empurrado adiante, correndo ele os 

riscos de não estar preparado para nada e podendo, mais tarde, atribuir à escola 

- com razão - o abandono a que foi submetido, sem ter nenhum tipo de 

orientação. 

 

Ao refletir sobre as ideias de Almeida (2010) na citação supracitada e tendo em vista a 

realidade em que muitas escolas públicas brasileiras se encontram: baixo rendimento na 

aprendizagem dos alunos segundo os indicadores das avaliações externas; muitos alunos são 

promovidos do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, chegando ao quarto ano 

sem estarem plenamente alfabetizados. Essas consequências são, em partes, decorrentes da 

aprovação automática. A fim de entender o porquê da progressão continuada não estar 

funcionando corretamente na prática, Jesus (2011, p. 02) elenca algumas razões, a saber: 

 

[...] O ministério não conhece o que enfrentamos no dia a dia. O MEC propôs 

que os professores criem alternativas quando estão sobrecarregados, sem 

material didático, em escolas sem horário integral e lidando com pais que 

muitas vezes não podem acompanhar os estudos dos filhos é a prova de que 

não conhece o que estamos enfrentando. 

 

Então, se a meta do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de 

educação é avançar ainda mais na qualidade do ensino público, é preciso que as escolas públicas 

estejam aptas e suficientemente preparadas para oferecerem condições dignas de trabalho aos 

professores. Entretanto, infelizmente “a educação no Brasil passa atualmente por uma grande 



 

 

P
ág

in
a1

8
8

1
 

crise; reflexo, é claro, da sociedade onde está inserida [...]” (SANTOS, 2012, p. 04). Este autor 

ainda acrescenta que: 

 

Idealizamos uma educação renovada, questionadora, uma escola diferente, 

porém, o que fazemos é repetir modelos e acabamos no final da equação 

constatando apenas um resultado: uma escola pública à beira de falência, 

sobrevivendo em meio ao caos, com resultados medíocres e questionáveis. 

[...] Com pesar também percebe-se a péssima qualidade do ensino público. 

[...] alunos que são, simplesmente, aprovados automaticamente, livres de 

qualquer compromisso, o que desvaloriza ainda mais a instituição escolar, a 

função do professor e a importância da aquisição do conhecimento (Ibidem). 

 

É preciso concordar com Santos (2012) quando ele diz que a escola pública está muito 

longe de almejar um ensino de qualidade. De fato, torna-se muito difícil pensar em qualidade 

de ensino e de aprendizagem com os professores tendo que encarar diariamente condições de 

trabalho não tão satisfatórias, turmas superlotadas, alunos indisciplinados, o não 

acompanhamento dos pais na vida estudantil dos filhos, o não apoio contínuo da equipe 

pedagógica da escola como deveria acontecer, a não valorização profissional do professor, além 

da falta de comprometimento por parte de alguns docentes para com o seu ofício. Tudo isso 

contribuiu negativamente, quer seja de forma direta ou indireta, para que o ensino público não 

seja de qualidade e o sistema da progressão continuada não funcione na prática como bem estar 

regulamentado nas diretrizes operacionais do MEC. 

 

4 “ABRE A PORTA E DEIXA PASSAR”: O SISTEMA DA PROGRESSÃO 

CONTINUADA NA VISÃO DE UM PROFESSOR DO 4º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

A tarefa de avaliar constitui-se como um ato complexo, pois requer do profissional da 

educação muita atenção e responsabilidade para que a avaliação possa, de fato, cumprir com a 

sua verdadeira função que é a de ser realizada de forma eficaz e de modo que atenda aos 

requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 

9.394/96 e que esteja a favor do ensino de qualidade e capaz de formar cidadãos críticos.  

Como mecanismo para uma melhor compreensão de como se dá a avaliação da 

aprendizagem, fez-se necessária a análise de um questionário aplicado a um professor celetista, 

que, em 2017, lecionou o primeiro semestre no 4º ano, turma III, turno matutino, da Escola 

Municipal Dr. Severiano, localizada na sede cidade de Coronel João Pessoa/RN. 
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A referida instituição campo de pesquisa oferta o Ensino Fundamental I e II, além da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. É uma escola de porte médio e atende à 

demanda de alunos nos três turnos, matutino, vespertino e noturno. O instrumento adotado para 

a coleta e análise dos dados foi o questionário escrito, o qual visou inferir a compreensão do 

professor acerca da avaliação em seus aspectos de progressão continuada e promoção 

automática em consonância com o desenvolvimento da aprendizagem dos seus alunos do 4° 

ano em 2017. 

A turma é composta por 28 (vinte e oito) discentes matriculados, sendo que 25 (vinte e 

cinco) frequentam regularmente a sala de aula. É importante frisar que, deste número de alunos 

matriculados, 12 (doze) são repetentes, ou seja, a turma possui um percentual de 42,8% de 

alunos repetentes, um quadro bastante preocupante e, consequentemente, grave, que exige do 

professor uma postura mais reflexiva, no intuito de identificar as principais dificuldades 

enfrentadas por estes alunos, bem como na perspectiva de encontrar alternativas para superá-

las.  

Neste ínterim, o professor titular foi indagado sobre o nível de aprendizagem dos alunos, 

se os considera preparados para cursar o 4° ano do ensino fundamental. Foi pedido que o 

educador justificasse o seu posicionamento. Em resposta, o docente afirmou que: “Não, porque 

eles não conseguem acompanhar o conteúdo programático do 4° ano, ou seja, os mesmos não 

sabem ler e nem escrever” (PROFESSOR REGENTE DO 4º ANO). 

Assim, é perceptível que o sistema de ensino e da progressão continuada ainda é falho, 

pois os alunos já deveriam desenvolver as habilidades de leitura e de escrita durante o ciclo 

compreendido entre o primeiro e o terceiro ano do ensino fundamental. Ou seja, os alunos 

ingressaram no quarto ano sem as condições devidas para cursar um nível de ensino mais 

elevado.  

O professor foi questionando sobre os maiores desafios enfrentados por este em sala de 

aula no processo de ensino-aprendizagem. Como resposta foi dito que: “Promover e incentivar 

a leitura, produção e interpretação de textos, visto que a turma não sabe ler. Também a ausência 

da família e a questão da falta de disciplina dos alunos” (PROFESSOR REGENTE DO 4º 

ANO). No depoimento do professor, percebe-se que os entraves presentes na sua sala de aula 

os impede de executar, com sucesso, suas atividades, isto porque o fato de uma turma de quarto 

ano não possuir as habilidades de leitura e de escrita impossibilita que os conteúdos 

programáticos para este nível de ensino sejam trabalhados, fazendo com que o professor, em 

vez de avançar, tenha que desempenhar a função de alfabetizar, já que muitos desses estudantes 

não sabem ler e, tampouco, escrever. 
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A falta de acompanhamento familiar na vida estudantil das crianças foi outro desafio 

apontado pelo professor entrevistado, pois, sabe-se que a família é o componente fundamental 

e indispensável para a formação cidadã da criança, já que é “[...] na família, mediadora entre o 

indivíduo e a sociedade, que aprendemos a perceber o mundo e a nos situarmos nele. É a 

formadora de nossa primeira identidade social” (REIS, 2001, p. 99). Assim sendo, a família é 

a base, e, como tal, deve estar presente e em parceria com a instituição escolar, no intuito de 

auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem e contribuir para reduzir os entraves encontrados 

no âmbito escolar, como a dificuldade na aquisição da leitura e da escrita e também na 

diminuição da indisciplina escolar.  

No que diz respeito às dificuldades na aprendizagem encontradas na sala de aula do 4º 

ano, turma III, o professor ainda destaca algumas, a saber: “Primeiramente a questão da faixa 

etária, ou seja, os alunos menores e reprovados misturados. A falta de uma alfabetização bem 

feita e por último a ausência da família na escola” (PROFESSOR REGENTE DO 4º ANO). O 

discurso do professor direciona-se para a concepção de progressão continuada, quando se refere 

“a falta de uma alfabetização bem feita”, pois de acordo com o estabelecido na LDBEN nº 

9.394/96, os alunos não podem ser reprovados até o terceiro ano, mas que, neste período, o 

aluno deve adquirir as habilidades de leitura e de escrita e noções elementares das quatro 

operações da matemática. 

Infere-se, no entanto, que há um equívoco na interpretação desta alínea, no sentido de 

que o aluno avança de um nível para outro, mas, em muitos casos, não adquirem as 

competências básicas que deveriam portar nesta fase. Partindo dessa análise e da realidade do 

4º ano, turma III, da Escola Municipal Dr. Severiano, foi questionado ao professor se ele 

considera que seus alunos passaram do primeiro para o segundo ano e do segundo para o 

terceiro ano por meio da progressão continuada ou através da aprovação automática. O 

professor respondeu que:  

 

Sem dúvida, foi através da aprovação automática, pois o sistema educacional 

e professores não compreendem que se faz necessário trabalhar primeiramente 

a base, sem se importar com quantidade sim com qualidade, seria melhor eles 

reprovarem nas séries anteriores do que chegar no 4º ano sem estarem 

alfabetizados (PROFESSOR REGENTE DO 4º ANO).  

 

Pelo discurso do professor entrevistado, infere-se novamente que ele tece uma crítica ao 

sistema da progressão continuada, ou seja, ele frisa a deficiência de alguns profissionais em 

saber lidar com a progressão continuada nos três primeiros anos do ensino fundamental. Noutras 

palavras, a avaliação da aprendizagem desconsidera os avanços e a superação das dificuldades 
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dos alunos, além disso, o sistema educacional preza muito por valores quantitativos e se esquece 

de priorizar a qualidade, onde os alunos avançam de um ano para outro sem ser reprovados. 

A respeito da reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental I, o professor foi 

questionado se considera positiva ou negativa a implantação da progressão continuada pelo 

MEC, e como ele avalia esta proposta em unificar o 1º, 2º e 3º anos como um ciclo contínuo de 

alfabetização. Este respondeu afirmando que:  

 

Considero negativa, uma vez que os alunos não desenvolvem as devidas 

habilidades que lhes são necessárias para o 4º ano e também considero que a 

progressão continuada estimula a não preocupação direta ou indireta por parte 

de alguns professores do ensino público onde a sala de aula é passada para 

frente (PROFESSOR REGENTE DO 4º ANO). 

 

Na citação supracitada, percebe-se que o professor deixa claro que existe uma não 

compreensão do verdadeiro sentido da progressão continuada pelos docentes que lecionam nos 

três primeiros anos do ensino fundamental, o que ocasiona, possivelmente, na péssima 

qualidade do ensino público e a não preocupação por parte de alguns professores em promover 

um ensino que permita ao educando se desenvolver e ter autonomia para cursar o quarto ano 

sem maiores dificuldades. Atualmente, essa realidade persiste em muitas escolas públicas, pois 

boa parte dos alunos não consegue acompanhar o nível de exigência da nova série, por isso, 

infelizmente, muitos deles ficam reprovados e chegam a repetir o quarto e o quinto ano do 

ensino fundamental mais de uma vez.  

Ainda em relação à reprovação, o professor entrevistado diz ser a favor desta, pois 

“Quando os alunos não desenvolvem as habilidades iniciais da alfabetização, de autonomia, 

senso crítico da realidade ou de pequenas produções textuais e de desenhos, eles deveriam ser 

reprovados” (PROFESSOR REGENTE DO 4º ANO). Na visão do entrevistado, infere-se que 

realmente deve haver uma reprovação no ciclo de alfabetização. No entanto, essa reprovação 

deveria acontecer no final do terceiro ano, pois a partir do desenvolvimento das habilidades dos 

discentes, o professor deve fazer a avaliação e analisar se o aluno tem ou não as competências 

necessárias para cursar o quarto ano. 

A pesquisa de campo nos possibilitou inferir que através do discurso do professor 

celetista do quarto ano, turma III, da Escola Municipal Dr. Severiano, ele enfrenta muitas 

dificuldades em desenvolver suas aulas, de ministrar os conteúdos e de avaliar o desempenho 

de seus estudantes no tocante ao rendimento da aprendizagem no primeiro semestre de 2017, 

possivelmente porque seus alunos não adquiriram as habilidades básicas em matemática, assim 
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como também não conseguiram aprender a ler e a escrever durante o ciclo destinado à 

alfabetização.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Este trabalho objetivou discutir sobre a avaliação da aprendizagem na perspectiva da 

progressão continuada nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. Para tanto, analisou-se o 

discurso de um professor sobre as implicações desse sistema no contexto de uma turma de 

alunos do 4º ano da Escola Municipal Dr. Severiano. As discussões teóricas a partir de Oliveira 

(1978), Reis (2001), Almeida (2010), Jesus (2011), Santos (2012) e a análise dos resultados da 

pesquisa de campo permitiram-nos compreender que o ato de avaliar só tem sentido quando o 

professor visa diagnosticar e acompanhar permanentemente o desempenho dos alunos com 

ajuda de outros agentes da escola, tais como: supervisor, professor do atendimento educacional 

especializado, diretor, psicopedagogo e coordenadores formadores do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).  

Além do papel da escola, a família deve dar sua parcela de contribuição no processo de 

formação estudantil de seus filhos, seja auxiliando-os nas tarefas escolares (tarefas para casa) 

encaminhadas pelos professores ou, sempre que possível, frequentando a escola a fim 

acompanhá-los, procurando saber do professor sobre o desenvolvimento estudantil dos filhos 

nas aulas. Logo, embora o Ministério da Educação tenha implantado o sistema da progressão 

continuada, tal determinação não diminui, em hipótese alguma, a responsabilidade da escola, 

sobretudo do professor em relação à avaliação da aprendizagem de forma permanente de 

primeiro ao terceiro ano. 

Este trabalho nos oportunizou compreender que escola pública de qualidade não se faz 

somente com professor dentro da sala de aula. Por isso, para que esse sistema aconteça de forma 

positiva na prática, tornam-se imprescindível que existam também condições dignas de trabalho 

ao professor, recursos didáticos suficientes e de boa qualidade, formação continuada 

permanente para os professores alfabetizadores, número adequado de alunos por turma, além 

do comprometimento dos docentes em planejar e executar suas propostas pedagógicas em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino.   

Propostas como as citadas no parágrafo anterior, entre outras, se forem colocadas em 

prática, certamente surtirão efeitos positivos no ensino-aprendizagem e na qualidade do ensino 

público, principalmente no sentido de que os alunos não irão chegar ao quarto ano do ensino 

fundamental com grandes dificuldades de aprendizagem em matemática e em língua 
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portuguesa, como ficou explícito através do discurso do professor do quarto ano, turma III, da 

Escola Municipal Dr. Severiano.  

Assim sendo, acredita-se que não se deve acabar com a progressão continuada, mas, 

para que existam efeitos positivos nas escolas, no dia a dia da sala de aula e nos resultados das 

avaliações externas, por exemplo, Provinha Brasil, aplicada no segundo ano, e Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), aplicada no terceiro ano (final do ciclo de alfabetização), 

faz-se necessário que as secretarias estaduais e municipais de educação, juntamente com os 

diretores e professores, promovam estudos e debates sobre os reflexos desse sistema. Ademais, 

também é indispensável que se faça uma reavaliação da execução de algumas políticas públicas 

educacionais já existentes direcionadas para a melhoria da qualidade do ensino, dentre as quais 

merecem destaques os programas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) e o Programa Mais Educação, pois fica muito difícil de almejar resultados qualitativos 

satisfatórios na educação pública sem que sejam dadas condições para que o ensino formal 

aconteça nas escolas. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, F. J. de. Progressão continuada não é aprovação automática. Disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/progressao-continuada-nao-aprovacao 

automatica-611988.shtml. Acesso em 15 abr. 2018. 

BRASIL. Lei nº. 9394, de 23 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 10. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014. 

BRASIL. Câmara de Educação Básica. Parecer CNE/CEB nº. 11, de 7 de julho de 2010. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Relator: 

Cesar Callegari. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=866&id=15074&option=com. Acesso em 16 abr. 

2018. 

JESUS, M. P. G. de. Progressão continuada e avaliação da Aprendizagem: em defesa da 

recuperação Contínua. 2011. Disponível em: http://www.artigonal.com/educacao-

artigos/progressao-continuada-e-avaliacao-da-aprendizagem-em-defesa-da-recuperacao-

continua-5062983.html. Acesso em 14 abr. 2018. 

OLIVEIRA, A. L. de. Nova Didática. 4 ed. Rio de Janeiro: FENAME,1978. 

OLIVEIRA, M. M. de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

REIS, José R. T. Família, emoção e ideologia. In: LANE, Silvia. Psicologia Social: O 

homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

SANTOS, E. de C. A progressão continuada: questionamentos. 2012. Disponível em 
http://www.webartigos.com/artigos/a-progressao-continuadaquestionamentos/130430/. 

Acesso em 12 abr. 2018. 

 



 

 

P
ág

in
a1

8
8

7
 

O USO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DA GEOGRAFIA  

 

Gabriel Victor Amorim Araujo 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
O presente artigo terá a finalidade de discussão sobre as práticas pedagógicas na disciplina de Geografia, 

as práticas pedagógicas como um meio educacional no século XXI com a atuação com as novas 

tecnologias; e a pratica pedagógica como um meio de emancipação do ser humano. Na realização da 

análise em questão, foram utilizadas duas modalidades de pesquisa: a pesquisa bibliográfica, tais como: 

Veiga (1992), Fernandes (1999), Masetto (2001), Araújo e Yoshida (2009) e entre outras referências. 

Na pesquisa quantitativa foi aplicado um questionário destinado aos discentes do 9° ano da Escola 

Ricardo Sérgio de Lucena Melo na cidade de Severiano Melo/RN, cujo objetivo centrou-se em levantar 

dados para saber se o docente utiliza métodos eficazes como as práticas pedagógicas em sala de aula, e 

logo em seguida o graduando do curso de Geografia da UERN – CAMEAM, aplicou uma oficina de 

cartografia geral, foi produzido a rosa dos ventos para enfatizar os pontos cardeais, na qual essa atividade 

tornou-se a aula mais eficiente, legal e de alto valor educativo. 

 
Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Didática. Aprendizagem. Tecnologia. Emancipação. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As práticas pedagógicas é o método de compreender a relação ensino e aprendizagem, 

como sabemos o ensino de qualquer disciplina é relacionado ao uso de metodologias na qual 

ajuda aos alunos a terem melhores experiências e conhecimentos de forma divertida e didática. 

No ensino da disciplina de Geografia pode-se salientar que ainda é comum a abordagem 

tradicional com a utilização apenas do livro didático, na qual uma grande maioria de professores 

costuma bater de capa a capa, esquecendo assim de usar métodos de ensino práticos que possam 

facilitar a vida do docente e dos educandos. 

No presente artigo irá entrar em discussão alguns temas sobre as práticas pedagógicas 

em nível geral; práticas pedagógicas no ensino da Geografia, práticas pedagógicas como meio 

de emancipação, e as práticas pedagógicas do século XXI. A ação dos docentes influencia na 

aprendizagem do discente, nesta concepção iremos analisar atividades realizadas na disciplina 

de Geografia na Escola Municipal Ricardo Sérgio de Lucena Melo, onde vamos levantar dados 

sobre a atuação destas práticas. 

Diante deste impasse iremos ajudar o docente a utilizar uma prática em sala de aula, 

com o intuito de que os alunos interajam com a turma na produção do material para o acervo 

escolar, tornando-se a aula dinâmica e atrativa.  
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O referencial teórico irá discutir sobre práticas pedagógicas no ensino da Geografia onde 

iremos ver a importância da didática para deixar a Geografia tradicional  para trás, assim 

ganhando espaço uma Geografia mais atrativa. Iremos discutir as práticas do século XXI as 

quais tem como auxílio as novas tecnologias para melhor desempenho e didática com as 

práticas. Para encerrar a discussão, vamos debater sobre as práticas para a emancipação do ser 

humano, tendo em vista que esses novos métodos de ensino nos fazem pensar, refletir, criar, 

enfim, tornamos seres humanos melhores e emancipados. 

A metodologia utilizada no primeiro instante foi a pesquisa bibliográfica nas concepções 

de alguns teóricos no aspecto histórico das práticas pedagógicas, outro método utilizado foi à 

pesquisa quantitativa, através de um questionário na escola citada, com a finalidade de saber se 

o docente utiliza algum outro método para auxiliar juntamente com o livro didático, como 

exemplo: filmes, jogos, brincadeiras e entre outros. 

 

2 PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM MEIO DE EMANCIPAÇÃO 

 

Nas últimas décadas o contexto escolar vem sofrendo transformações e modificações, 

diante disso, na década de 1980 surge um método e movimento renovador que tem ganhado 

espaço e ajudado aos docentes em tornar as aulas expositivas e cansativas em aulas didáticas e 

mais produtivas, portanto, a prática pedagógica é uma ferramenta primordial na construção do 

ensino-aprendizagem. 

No dizer de Veiga (1992, p. 16), a prática pedagógica é “uma prática social orientada 

por objetivos, finalidades e conhecimentos, é inserida no contexto da prática social. A prática 

pedagógica é uma dimensão da prática social”. Nesse sentido ele nos propõe que o docente 

possa proporcionar aos educandos a possibilidade de se tornar seres pensantes e críticos, assim, 

possibilitando seres desenvolvidos para a sociedade. Desse modo, vemos que a teoria e prática 

são entrelaçadas em um mesmo objetivo, educar o discente fazendo com que o mesmo se torne 

um ser melhor. 

A prática pedagógica é um utensílio inigualável para a compreensão e diálogo do ser 

em formação. Percebe-se que este método é usado na formação acadêmica de profissionais da 

educação, tornando assim capacitados para proporcionar o melhor para os educandos no futuro. 

Esse método tem como ideia principal valorizar a prática pedagógica em meio escolar, dessa 

maneira o docente poderá oportunizar aos seus educandos a pensar, a criticar, a desenvolver, a 

refletir. Desse modo, o educando ganhará conhecimento. O ato da prática pedagógica pode ser 

vista assim como pensa Fernandes (1999): 
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[...] prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida à questões 

didática ou às metodológicas de estudar e de aprender, mas articulada à 

educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica e 

social, datada e situada, numa relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-

forma e perspectivas interdisciplinares (FERNANDES, 1999, p. 159). 

 

Com isso, vemos a importância do docente, e que é necessário que ele esteja sempre 

informado, usando recursos que possa intensificar a aprendizagem, assim facilitando e ajudando 

aos discentes, vemos então a força que o docente tem para transformar uma sociedade. Diante 

disso Masetto (2001) diz que: 

 

[...] seja explicitado como pode ser entendida a mediação pedagógica em um 

ambiente de aprendizagem. Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o 

comportamento, do professor que se coloca como facilitador, incentivador ou 

motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma 

ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem não uma ponte estática, mas uma 

ponte 'rolante', que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus 

objetivos (MASETTO, 2001, p.144). 

 

Diante disso, vemos e comprovamos o poder das práticas pedagógicas e a força que o 

professor tem em educar para transformar. Portanto, as práticas pedagógicas se tornam um 

ponto inicial na emancipação dor ser humano, no pensamento de Fortuna (2015) vamos 

encontrar o seguinte pensamento: 

 

Para que o ensino e aprendizagem aconteçam de forma efetiva, teoria e prática 

precisam naturalmente ser conduzidas concomitantemente, esta é uma 

necessidade indispensável para a emancipação e realização humana. No 

entanto, este não é um limite da consciência, este é um passo inicial que 

fomenta a formação de sujeitos críticos capazes de entender a atividade 

reflexiva conectada à ação social, tornando-se inseparáveis na formação 

histórica dos sujeitos (FORTUNA, 2015, p. 66). 

 

Contudo, percebes-se a importância das práticas pedagógicas para tornar e transformar 

o indivíduo em um ser humano crítico e pensante, desse modo vemos os meios didáticos e de 

aprendizagem na contribuição do mesmo. 

 

3 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO SÉCULO XXI 

 

Como podemos observar as práticas pedagógicas são materiais didáticos bem 

trabalhados nos detalhes, produzidos com o intuito de ajudar ao educando, consequentemente 

facilitará a compreensão de assuntos e temas discutidos no ambiente escolar, no entanto essas 
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práticas vêm se desenvolvendo ao decorrer dos tempos com a intensificação dos meios 

informáticos, dessa maneira resta ao professor desenvolver habilidades. Desse modo Araújo e 

Yoshida (2009) afirmam que: 

 

Percebe-se, então, que o professor precisa desenvolver capacidades, 

reconhecer as transformações tecnológicas de informação em sala de aula, 

atender as diversidades culturais, respeitando as diferenças, investindo na 

atualização cientifica, técnica e cultural, integrando no exercício da sua 

docência a dimensão afetiva, bem como desenvolvendo comportamento ético 

a fim de orientar os alunos em valores e atitudes. É necessário ser um bom 

planejador, pois, as novas tecnologias são instrumentos para os educando e 

educadores no processo de formação do cidadão (ARAÚJO; YOSHIDA, 

2009, p. 05). 

 

Assim, o docente se manterá em processo de aprendizagem constante, sempre conectado 

as novas tecnologias para buscar novos meios e métodos de conhecimento educacional, 

possibilitando então estimular a vontade de aprender dos seus alunos, tendo em vista que a aula 

será mais criativa e inovadora. 

Deste modo, pode-se visar o pensamento de Antero (2017) quando diz que: 

 

[...] o professor precisa procurar inovar suas metodologias saindo de um 

patamar confortável sem que seja preciso pesquisar novas ações. A demanda 

exige justamente o contrário. Hoje, o profissional de ensino precisa ser 

investigador visando melhorar suas práticas pedagógicas com o objetivo de 

oferecer um ensino aprendizado com qualidade (ANTERO, et.al., 2017. p. 2). 
 

O professor, mesmo ganhando injustamente por seu trabalho digno e esforçado, deverá 

dar de conta de inúmeras salas de aula e ainda se manter ligado nas novas metodologias 

tecnológicas de ensino, com isso ele necessitará sair de sua zona de conforto para produzir 

planos de aulas sendo mais didáticos, produzindo assim um conhecimento gradativo. 

Confirmando com a opinião de Becker (2012) 

 

O professor é alguém que elabora planos de atividades, aplica metodologias, 

reproduz conteúdos, interpreta esses conteúdos, observa comportamentos e 

avalia processos. Assim como o cientista no laboratório, ele inventa e 

implementa ações que produzem novos fenômenos cognitivos, avalia os 

fenômenos observados, cria novas compreensões desses fenômenos. Ele põe 

à prova conhecimentos existentes (BECKER, 2012a, p. 12). 

 

Diante disso, vemos e compreendemos a importância da nova Geografia, usando meios 

tecnológicos para melhor desenvolver atividades didáticas, construindo assim a melhor 
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captação de assuntos e temas, portanto, os meios de informação podem ter o papel de 

instrumento fundamental na educação do ser em desenvolvimento. 

 

4 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 

 

Sabe-se que nos tempos atuais ainda existem professores da disciplina monocromáticos, 

que usam apenas o livro didático para montar seus planos de aula, tornando a Geografia uma 

disciplina decorativa. Existem também aqueles discentes que acham as práticas pedagógicas 

desnecessárias por serem lúdicas e usar brincadeiras e outras maneiras para aprender se 

divertindo, diante disso, estudos da psicologia comprovam que o uso dos meios didáticos são 

de total importância e que ajudam aos alunos na melhor compreensão dos conteúdos. Como 

caracteriza Mendes (2012): 

 

Parte-se do pressuposto que o desinteresse e a apatia dos estudantes pela 
Geografia podem estar associados às metodologias de ensino tradicionais que 
exigem a memorização de informações sem que estas estejam associadas às 
experiências de vida (MENDES, 2012, p. 36). 

 

Porém a ideia sobre as práticas pedagógicas vem sendo repensada como diz Mendes 
(2012): 

 

A preocupação com relação ao ensino de Geografia é evidente e ao longo do 
tempo, fez com que surgissem pesquisas que tratassem desta temática 
analisando as transformações ocorridas na disciplina escolar. Esta 
preocupação vem sendo apresentada nas últimas décadas, propiciando um 
constante repensar das práticas pedagógicas utilizadas por esta disciplina 
(MENDES, 2012, p. 36). 

 

Sabe-se que as práticas pedagógicas no ensino da geografia vêm se desenvolvendo nos 

últimos tempos, com isso não existe uma aula perfeita, mas sim aprimoramento dessas aulas, 

usando meios didáticos que ajudem no decorrer da aula, fazendo com que o aluno e o docente 

sejam beneficiados. Dessa maneira Mendes (2012) afirma que: 

 

Para que uma aula seja considerada “perfeita” não há uma receita pronta e 
acabada, o que se deve compreender é que o processo de ensino e 
aprendizagem pressupõe além dos conteúdos específicos da disciplina, a 
utilização de métodos e estratégias que viabilizem a aprendizagem tornando-
se interessante aos olhos do aluno e satisfatório aos objetivos da docência. 
(MENDES, 2012, p. 42). 
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Vale salientar a importância das práticas pedagógicas na Geografia, tornando-a uma 

disciplina didática na compreensão dos assuntos relacionados as áreas da Geografia, sendo elas 

físicas e humanas. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Esse artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre práticas pedagógicas no ensino 

geral e da Geografia, com experiências vividas em sala de aula pelo autor desse projeto, foi 

utilizado um questionário para que pudesse ter resultados quantitativos e qualitativos sobre a 

atual metodologia exercida pelo docente em sala de aula. A pesquisa foi aplicada com alunos 

do fundamental II da Escola Municipal Ricardo Sérgio de Lucena Melo na cidade de Severiano 

Melo – RN. 

O questionário conteve quatro questões objetivas que visava o uso de materiais de 

ensino e didáticos, logo após, entrou-se em discussão o tema da aula sendo pontos cardeais e 

coordenadas geográficas, onde foi discutido os temas e logo foi aplicado uma prática 

pedagógica que teve o objetivo a produção do material de uma rosa dos ventos. 

O autor desse artigo produziu uma oficina de cartografia, utilizando a rosa dos ventos 

como base de produção, para isso foi necessário os seguintes materiais: cartolinas, tintas, cola, 

tesoura, pincel, folha A4, espátulas de madeira e entre outros materiais. 

 

Figura 1: Início da produção da rosa dos ventos 
 

 
Fonte: acervo pessoal do autor 
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Figura 2: Produção da rosa dos ventos, pelos alunos da escola municipal ricardo sérgio de 

lucena melo, com ajuda dos autores desse projeto e a professora da disciplina de geografia 

 
Fonte: acervo pessoal do autor  

 

Figura 3: Montagem da rosa dos ventos com espátulas de madeira 

 

 
Fonte: acervo pessoal do autor do projeto 

 

Figura 4: Produção da rosa dos ventos pelos alunos

 
Fonte: acervo pessoal do autor 
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Figura 5: Montagem de rosas dos ventos, feita pelos alunos 

 
Fonte: acervo pessoal do autor  

 

Figura 6: Produto em fases finais de produção 

 
Fonte: acervo pessoal do autor 

 

Figura 7: Produtos finalizados pelos alunos, com ajuda do autor e do professor em sala de ula

 
Fonte: acervo pessoal do autor 
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Com a aplicação da oficina de cartografia pude compreender a importância de uma aula 

mais didática, pois os alunos têm uma participação intensificada, ficam mais atentos, criam 

laços com os outros alunos, desse modo, melhora a relação em sala de aula, possibilitando 

assim, melhor aproveitamento acadêmico. 

 

Gráfico 1: Frequência do uso do globo ou mapa pelo professor em sala de aula 
 

 
Fonte: acervo pessoal do autor 

 

O Gráfico 1- foi produzido no intuito de saber com qual frequência a professora utiliza 

globo ou mapa em sala de aula, 100% dos alunos responderam às vezes, pois a professora utiliza 

mapa e globo, tornando assim, a aula mais produtiva. 

 

Gráfico 2: O professor utiliza outros recursos didáticos como música, filme, documentário, 
maquete, desenhos, jogos etc? 

 

 
Fonte: acervo pessoal do autor 
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Gráfico: Resposta dos alunos a pergunta de número 3 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, a partir das respostas dos alunos  

 

O Gráfico 3- foi produzido com a pergunta de número 3 do questionário aplicado, no 

qual perguntava se o educando gostaria de ter uma aula mais didática com produção de 

materiais, com meios tecnológicos e entre outras práticas. 

 

Gráfico 4: Embasado na resposta da pergunta número 4 

 
 

O Gráfico 4- foi produzido com a pergunta de número 4, no qual perguntava se o 

educando gosta da disciplina de Geografia, os autores desse artigo ficaram surpresos com o 

nível alto de empatia dos entrevistados pela disciplina de Geografia. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, consideramos que este trabalho acadêmico serviu de aprendizado na 

nossa graduação, no mesmo vimos a importância das práticas pedagógicas na formação do 

discente. Podemos destacar as práticas como um meio eficaz para o desenvolvimento da 

didática e aprendizagem mais rápida, neste sentido vimos como os meios didáticos podem 

tornar uma disciplina decorativa em uma aula divertida, agradável, atrativa e sem falar do ganho 
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do conhecimento, diante disso pode-se destacar a relação do aluno e professor, a relação do 

trabalho em equipe e dentre outras contribuições no ensino, podemos finalizar afirmando que 

as práticas pedagógicas é de grande importância como ferramenta de uso do professor e para o 

melhor desenvolvimento lógico do aluno. 

Tendo em vista que as práticas pedagógicas servem como auxílio, e para melhorar a 

relação em meio escolar, os alunos desenvolvem a união, assim, ajudando ao professor a ter 

melhor posicionamento. 

Este artigo serve para que professores de todo o Brasil e mundo possam ver a 

importância que há nos métodos didáticos, com o mesmo trabalho pude ver que contribui com 

o professor ajudando o mesmo a tornar a aula mais descontraída usando a aplicação da oficina. 
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PLANEJAMENTO DE ENSINO E SUA MATERIALIDADE EM UMA SALA DE 

AULA DE UMA ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO DO ALTO OESTE POTIGUAR 

 

Rodrigo Rodrigues Araújo1 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

Maria da Conceição Costa2 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho trata de uma análise de um plano de aula de uma professora que leciona em uma 

escola estadual da rede pública de ensino na região do Alto Oeste Potiguar (interior do Rio Grande do 

Norte). A observação da aula corresponde a um plano analisado, realizada em turma do 2º ano do Ensino 

Fundamental (Anos iniciais). O objetivo principal desse artigo é analisar as distâncias e as aproximações 

entre o plano de aula elaborado pela professora e o seu desdobramento em sala de aula. A metodologia 

utilizada no processo de construção desse artigo se deu por meio da observação, visto que é uma técnica 

de investigação inerente a pesquisa de campo1, utilizada em diversos trabalhos científico-acadêmico. A 

conclusão desse trabalho leva a reflexões sobre a prática docente, principalmente, no tocante a relação 

entre o que o professor planeja e o que, de fato, realiza em sala de aula. 

 
Palavras-chave: Planejamento de ensino. Plano de aula. Prática docente.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Qual a importância do planejamento? Será que o que planejamos realmente é 

desenvolvido em sala de aula? E quando não planejamos, podemos lecionar, de forma eficaz e 

consistente? É em busca de refletir sobre essas perguntas e com o objetivo de contribuir para a 

melhoria da prática docente que esse trabalho foi construído. 

Para atingirmos nossos propósito, realizamos uma pesquisa de campo em uma escola 

pública do interior do Rio Grande do Norte, mais especificamente, na região do AltoOeste 

Potiguar, utilizando como técnica investigativa a observação, bem como, fizemos uma revisão 

literária sobre o conceito de PLANEJAMENTO DE ENSINO, PLANO DE AULA na 

perspectiva da PRÁTICA DOCENTE, como intuito de estabelecer relação entre os dados 

                                                             
 

 

 

 
1 O trabalho de campo consiste em levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na primeira etapa. 

Essa fase combina instrumentos de observação, entrevistas ou outras modalidades de comunicação e interlocução 

com os pesquisados, levantamento de material documental e outros (MINAYO, 2008). 



 

 

P
ág

in
a1

8
9

9
 

coletados em nossa pesquisa e o que dizem alguns teóricos a respeito dessas temáticas, partindo, 

principalmente, das concepções de Haidt (2006); Libâneo (2012); Freire (1997); Zabala (1998) 

e Saviani (2010). Dessa forma, teremos um respaldo teórico que trará consistência as nossas 

discussões e ampliará nosso campo de reflexão.  

É justamente a partir da visão desses teóricos, sobre as temáticas enunciadas, que 

iniciamos nosso trabalho, para então adentramos na análise do plano de aula (roteiro simples) 

concedido a nós pela professora “Margarida” (nome fictício) até chegarmos as considerações 

finais. 

É válido ressaltar, que nesse decurso a reflexão é o principal condutor desse trabalho, 

onde apresentaremos um diálogo entre os autores supracitados e as ações observadas em nossa 

pesquisa. 

 

2 UM BREVE PANORAMA DAS DISCUSSÕES TEÓRICAS ACERCA DO 

PLANEJAMENTO DE ENSINO NA PERSPECTIVA DA PRÁTICA DOCENTE  

 

O planejamento surge como um processo de aperfeiçoamento das práticas inerentes ao 

mercado de trabalho. Segundo Saviani,  

 

O planejamento surgiu no início do século XIX com fins capitalista, estando 

ligado diretamente a produção. Pois nesse cenário tecnicismo o planejamento 

era sinônimo de eficácia e eficiência, com a divisão do trabalho, objetivos e 

estratégicas visava a maior produtividade no menor tempo possível, assim não 

haveria desperdício de tempo na sua produção (SAVIANI, 2010, p. 381). 

 

Quando o planejamento é elaborado para fins pedagógicos, busca outros objetivos, mas 

com a mesma eficácia e eficiência, pois o professor ao planejar suas aulas, com os objetivos 

definidos e os conteúdos a serem explorados em aula, tem à mão uma ferramenta de controle 

que lhe garantirá uma base para desenvolver em sala de aula o que foi previamente planejado. 

Em outras palavras, com o plano de aula, devidamente elaborado e registrado por escrito, 

certamente, os seus objetivos dentro da sala de aula, podem ser alcançados com maior êxito. 

Na visão de outros teóricos podemos compreender melhor como o conceito de 

planejamento é concebido na prática educativa. O autor Zabala (1998), em seu livro A prática 

educativa: como ensinar, propõe alguns critérios que contribuam para articular ações reflexivas 

e coerentes sobre a prática educativa.  

O planejamento é um ponto imprescindível para a prática Educativa. Os docentes devem 

diagnosticar o contexto do trabalho, avaliar a pertinência das atuações para conduzi-las de 
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forma adequada. O principal objetivo do educador é aprofundar o seu conhecimento para 

externá-lo em sala de aula e conseguir desenvolver os meios necessários para que os alunos 

assimilem o conteúdo, descubram suas habilidades e evolua em sua capacidade cognitiva.  

O ensino de qualidade imprescinde de um planejamento bem pensado e executado. 

Freire(1997), muito sabiamente, definiu o planejamento como um processo de crescimento 

humano, muito além de técnica para melhorar as ações. O plano de aula não se trata apenas de 

um roteiro elaborado para justificar a metodologia praticada em sala, deve ser pensado como 

um instrumento de democratização do ensino, de transformação da realidade do ensino 

brasileiro. E por isso mesmo, deve ser sempre revisto e repensado pelos educadores. 

O educador não é apenas um interlocutor do conhecimento, ele é agente de 

transformação da realidade escolar e, principalmente, social, e deve utilizar o planejamento para 

dialogar com questões sensíveis da realidade como um todo.  

Nessa perspectiva, também se enquadra a visão de Libâneo (2012) esse autor vê a 

sistematização dos objetivos, das ações e intencionalidades, como um procedimento essencial 

a prática educativa, que servirá como suporte de suma importância ao profissional docente. 

Contribuindo ainda com essa linha de raciocínio, o pensamento de Haidt (2006, p. 98) 

diz que “O planejamento de ensino é a previsão das ações e procedimentos que o professor vai 

realizar junto a seus alunos, e a organização das atividades discentes e das experiências de 

aprendizagens, visando atingir os objetivos educacionais”. 

Assim, partilhamos a ideia de que o planejamento deve ser pensado e desenvolvido 

dentro desses conceitos, pelo conjunto de professores que vivenciam e acompanham o ambiente 

escolar e conhecem suas particularidades. 

Por fim, os educadores escolares têm a necessidade de perceber os problemas comuns 

de sua escola e elaborar planos para superá-los e, para isso, é necessário desenvolver habilidades 

para identificá-los, investigar suas causas e apresentar medidas para saná-los. 

Para se obter êxito no que foi planejado, embora essa missão seja uma tarefa não tão 

fácil, é necessário que o plano de aula esteja em sintonia com a maneira que o professor o 

desenvolve na prática. É nesse sentido que a observação a seguir será analisada. 

 

3 A OBSERVAÇÃO: O PLANO DE AULA E SUA APLICABILIDADE PRÁTICA  

 

Essa observação surge a partir da curiosidade de se saber, se o que o professor ou 

professora planeja, realmente é materializado em sala de aula; se os objetivos realmente são 

alcançados; se as atividades previstas no plano de aula são realizadas e se obedecem a uma 
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sequência lógica na organização do trabalho docente, assim como verificar se há coerência e 

uma intencionalidade na elaboração e execução do plano de aula analisado.  

A observação foi realizada em uma escola do alto oeste potiguar, em uma turma do 

segundo ano do ensino fundamental (anos iniciais) composta por 27 (vinte e sete) alunos, na 

faixa etária de 8 (oito) anos de idade, no dia 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2018 (dois mil e 

dezoito), excepcionalmente, nesse dia haviam 24 (vinte e quatro) presentes. 

A professora “Margarida” (nome fictício) iniciou a aula dando bom dia enquanto os 

alunos se acomodavam em suas cadeiras. Com todos já acomodados, e dispostos em um círculo 

ao redor da sala (sendo que seis estavam ao centro em fileira indiana, pois a sala não tinha 

espaço o suficiente para acomodar todos no círculo da maneira que a professora queria, e um, 

estava sentado junto à mesa da professora, por que sua cadeira não tinha mesinha), a professora 

retomou uma atividade que havia indicado para casa na aula anterior. 

Após isso, a professora deu início a leitura da história “João e Maria”, mas antes, 

perguntou aos alunos se já conheciam a história, a maioria respondeu que sim. Enquanto a 

docente lia, ia buscando interagir com os alunos, sempre lhes fazendo perguntas relacionadas à 

história, os alunos interagiam bem, e estavam atentos a leitura da professora. Esta lia a história 

de pé, caminhando para um lado e outro próximo aos alunos, assim todos podiam vê-la e ouvi-

la bem. Ao fim da leitura, a professora “Margarida” questionava os educandos, lhes fazendo 

refletir sobre a história e lhes induzindo a fazer comparações com os contextos de vida dos 

mesmos. Alguns interagiram bem, inclusive, fizeram comparações com as próprias 

experiências vividas por eles, assemelhando-as com alguns acontecimentos da história lida pela 

professora. 

Depois dessa discussão, a docente abordou os alunos com o gênero “gibis/história em 

quadrinhos”. Perguntou, ainda, se conheciam esse gênero, poucos alunos responderam que sim. 

Então, a professora mostra uma atividade impressa, relacionada à história que haviam acabado 

de discutir, explicando-lhes que teriam que produzir um texto com as características do gênero 

“história em quadrinhos”. Os alunos teriam que escrever em um balão de fala, uma mensagem 

para uma das personagens da história, mensagem esta, que deveria ser criada pelos próprios 

alunos. Para isto, a maioria dos alunos levou um bom tempo da aula, a professora tentava 

auxiliar aqueles que não conseguiam escrever sozinhos (e não eram poucos) uma única frase. 

Enquanto que outros que cumpriam a tarefa mais rápido, iam agitando a sala, mas sempre que 

a professora intervia, os ânimos se acalmavam.  

Em seguida, já com boa parte dos alunos tendo entregue a atividade concluída, a 

professora “Margarida” inicia uma atividade escrita na lousa, para os educandos transcreverem 
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para o caderno, abordando um novo conteúdo: “o som da letra T e D” (segundo a professora, o 

objetivo principal da aula). 

A atividade traz um pequeno texto e algumas questões relacionadas a ele, não de forma 

interpretativa, mas de modo comparativo, de maneira que os alunos pudessem identificar 

palavras iniciadas com a letra T e as iniciadas com a letra D. Além disso, a atividade também 

requer que os discentes completem palavras com as referidas letras, junte sílabas de palavras 

separadas, e também dispõe de um quadro de caça palavras numerado e separado em sílabas, 

para que eles descubram, formem e reescrevam as palavras que contenham as letras T e D. No 

entanto, logo que a professora começa a copiar a atividade na lousa, é chegada a hora do 

intervalo.  

Vale ressaltar que até esse momento, do início da aula que é de 07h00min até o intervalo 

que é de 09h30min, foram trabalhadas e concluídas duas atividades: a leitura de “João e Maria” 

e a produção de texto em gibi. 

As 10h00min a professora retoma a aula e termina de escrever a atividade interrompida 

pelo intervalo da escola. Logo após, faz uma introdução da tarefa, lê o pequeno texto e explica 

aos educandos que essa atividade tem como objetivo trabalhar a diferença entre o som das letra 

T e D. Então, a professora começa a responder a atividade com os alunos, mas antes de 

responder na lousa, pergunta se todos tinham conseguido responder sozinhos, muitos 

responderam que não, inclusive boa parte dos alunos nem sequer haviam terminado de escrever 

as questões no caderno. 

Mesmo assim, a professora “Margarida” segue a aula, e perguntando, individualmente, 

aos alunos a resposta de cada uma das questões, vai fazendo as correções e escrevendo na lousa 

as respostas. Há uma boa dinâmica da professora durante a resolução das questões da atividade, 

sempre perguntando aos alunos como seria a resposta das questões, ela lhes dá a oportunidade 

de mostrar se conseguiram responder, corretamente ou não, alguns se arriscam, e até acertam 

algumas questões, mas a grande maioria espera a professora responder na lousa, para 

transcrever para o caderno. 

Nesse ponto da aula, algo nos inquietou, porque de acordo com Libâneo (1994, p. 120), 

“os objetivos educacionais expressam [...] propósitos definidos explícitos quanto ao 

desenvolvimento das qualidades humanas que todos os indivíduos precisam adquirir para se 

capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade.” Sendo assim, pressupomos 

que a preocupação em desenvolver essas qualidades nos alunos dessa turma, em algum 

momento de sua trajetória escolar até esse ponto, foi ignorada. Porém, não podemos afirmar 

que a professora “Margarida” não esteja sensibilizada por essa necessidade de seus alunos, pois 
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em uma conversa informal a mesma relatou várias dificuldades de aprendizagem de diversos 

educandos dessa sala de aula. 

Essa foi a terceira e última atividade realizada pela professora nesse dia, de um total de 

quatro previstas, pois em um roteiro da aula a nós apresentado pela docente, ainda estava 

previsto para o mesmo dia, uma atividade de matemática que não deu tempo ser realizada, pois 

o horário do fim da aula, previsto para11h30min, já havia chegado. Mas, antes de liberar a 

turma, a professora encaminhou uma tarefa para casa, um caça palavras, ainda relacionado ao 

objetivo da aula que era de trabalhar o som das letras T e D. 

 

4 ANÁLISE DO PLANO DE AULA: O QUE SE PLANEJA E O QUE SE FAZ EM SALA 

DE AULA 

 

É importante iniciarmos essa análise frisando que a professora da turma observada, não 

nos disponibilizou um plano de aula sistemático ou esquematizado, algo de muita importância, 

pois 

 

Ao planejar uma aula o professor: 

- prevê os objetivos imediatos a serem alcançados (conhecimentos, 

habilidades, atitudes); 

- especifica os itens e subitens do conteúdo que serão trabalhados durante a 

aula; 

- Define os procedimentos de ensino e organiza as atividades de aprendizagem 

de seus alunos (individuais e em grupo); 

- indica os recursos (cartazes, mapas, jornais, livros, objetos variados) que vão 

ser usados durante a aula para despertar o interesse, facilitar a compreensão e 

estimular a participação dos alunos; 

- estabelece como será feita a avaliação das atividades. (HAIDT, 2006, p. 102) 

 

Dessa forma, com todos esses elementos, devidamente organizados e esquematizados 

em nossas mãos, nossa análise sobre a articulação entre o plano de aula da professora em 

questão e a efetivação deste na prática, se tornaria mais embasada e melhor dissolvida. A 

professora “Margarida” nos disponibilizou um roteiro de sua aula, que embora simples, com 

apenas algumas diretrizes, lhe serve de bordo mental para disseminar a sua aula. Porém, o 

roteiro não possibilita identificarmos quais os objetivos a serem alcançados, a intencionalidade, 

os procedimentos nem os recursos utilizados para o desenvolvimento da aula, assim como 

também não podemos identificar a maneira de avaliação da docente em relação ao desempenho 

de seus alunos ao desenvolverem as atividades propostas por ela. 



 

 

P
ág

in
a1

9
0

4
 

Todavia, buscaremos analisar a aula em si, e sempre que possível fazendo comparações 

da maneira como foi desenvolvida, com o plano de aula, neste caso, com o roteiro da professora 

“Margarida”, e também tentaremos analisar se a falta de um plano de aula sistemático 

formulado a partir dos elementos citados anteriormente teve alguma influência negativa no 

desenrolar da aula por nós observada. Para tanto, também nos basearemos na perspectiva de 

Libâneo (1994) que diz:  

 

Os objetivos específicos de ensino determinam exigências e resultados 

esperados da atividade dos alunos, referentes a conhecimentos, habilidades, 

atitudes e convicções cuja aquisição e desenvolvimento ocorrem no processo 

de transmissão e assimilação ativa das matérias de estudo (LIBÂNEO, 1994, 

p. 122).  

 

Além de Libâneo, utilizaremos outros teóricos que discutem essa relação entre o plano 

de aula e seus desdobramentos na prática. Mas, antes de tudo, queremos ressaltar que não 

pretendemos aqui, agregar juízo de valor a profissional que nos recebeu em sua sala de aula, 

cordialmente, e nos oportunizou um espaço que pudesse servir de fonte para a concretização 

desse trabalho. Portanto, como já deixamos a entender, a prioridade é exclusivamente, expor os 

resultados de uma investigação, que pode contribuir para uma autoavaliação e reflexão de 

nossas práticas enquanto educadores, além de proporcionar subsídios para preencher certas 

lacunas encontradas no campo da educação, de maneira que possamos ajudar a melhorar o 

desempenho da profissão docente. 

Pois bem, de antemão, como já vimos anteriormente, o roteiro a nós compartilhado pela 

professora não deixa claro quais as intenções de sua aula, visto que “[...] a prática educacional 

se orienta, necessariamente, para alcançar determinados objetivos por meio de uma ação 

intencional e sistemática” (LIBÂNEO, 1994, p. 120). Só pudemos compreender qual o objetivo 

da aula observada, a partir de uma informação compartilhada conosco, por parte da professora, 

que nos disse que seu objetivo principal era trabalhar o som das letras T e D, pois ela havia 

notado na semana anterior ao dia de nossa observação, que alguns alunos tinham dificuldades 

em diferenciar o som emitido na pronúncia dessas letras. Podemos perceber aqui, que a 

professora teve sensibilidade ao detectar essa dificuldade e identificou a necessidade de 

direcionar sua aula para um rumo que pudesse trabalhá-la. 

No entanto, podemos perceber no nosso relato de observação discriminado no tópico 

anterior a esse, que lhe faltou um pouco mais de organização e planejamento para se chegar a 

esse objetivo. Pois a sequência das atividades realizadas e a maneira como foram sendo 

desenvolvidas, pareceu um pouco confusas, pois após a leitura de “João e Maria”, a professora 
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adentrou no gênero “gibi/história em quadrinhos” e o utilizou como processo de ensino (o que 

poderia ser muito útil), mas os alunos não tinham conhecimento nem domínio desse gênero, e 

mesmo assim, a professora aplica-lhes uma atividade onde terão que produzir um texto com as 

características do gênero citado.  

Essa ideia poderia ter funcionado melhor, se antes da professora utilizá-lo como 

processo de ensino, os alunos tivessem domínio desse gênero. Para isso, a docente teria que, 

antes de tudo, já ter trabalhado com os seus alunos o gênero “gibis”, ter lhes ensinado, 

antecipadamente, as características e a estrutura do gênero. E aí sim, após essa etapa, introduzi-

lo em um novo conteúdo que no caso, era o fonema das letras T e D. 

Assim como também a professora poderia ter utilizado a história que leu no início da 

aula articulada ao gênero “história em quadrinhos”, para introduzir o eixo temático de sua aula, 

mas como podemos notar na observação, temos aqui duas partes distintas dessa aula: primeiro, 

a leitura deleite e uma produção de texto acompanhada de uma abordagem simplista do gênero 

história em quadrinhos”; segundo, uma nova abordagem que trata da diferenciação de som entre 

as letras T e D, por meio de atividades com objetivos diferentes (uma era para se trabalhar, 

especificamente, a produção de texto e outra o som das letras T e D). Verificamos uma quebra 

de sequência e assim, podemos constatar um atropelamento de etapas ou em outras palavras, a 

falta de articulação entre uma atividade e outra. Nesse sentido, o planejamento é fator 

determinante para uma prática segura e objetiva, além de explicitar a intencionalidade 

educacional envolvida em uma aula. Pois: 

 

O professor ao planejar o ensino antecipa, de forma organizada, todas as 

etapas do trabalho escolar. Cuidadosamente, identifica os objetivos que 

pretende atingir, indica os conteúdos que serão desenvolvidos, seleciona os 

procedimentos que utilizará como estratégia de ação e prevê quais os 

instrumentos que empregará para avaliar o progresso dos alunos (HAIDT, 

2006, p. 98). 

 

Nesse caso, os gibis poderiam ter sido mais explorados e assim, tornar a aula mais 

atrativa para os alunos, já que uma das principais características dos gibis é a capacidade de 

entretenimento, o que acoplado ao interesse educacional (implícito) envolvido nessa aula 

específica, poderia render melhores resultados, pois uma continuidade do uso desse gênero 

entrelaçado com o eixo temático dessa aula, poderia ter resultado em uma melhor compreensão 

e assimilação dos conteúdos e atividades propostas pela professora. 

Já a atividade que, de fato, foi determinada para se cumprir o objetivo maior (diferenciar 

o som das letras T e D), não foi, notadamente em nossa observação, explorada com muita 
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ênfase. Sem dúvidas, um dos fatores determinantes para isso foi o tempo. Como vimos, esta 

atividade em si (escrita na lousa) tomou bastante tempo da aula, inclusive, chegou-se ao fim da 

aula e ela não foi totalmente concluída (isto, por parte dos alunos, visto que mesmo sem que 

todos tivessem escrito a atividade completamente no caderno, a professora iniciou na lousa a 

resolução das questões relacionadas a atividade). Ou seja, a professora acelerou um processo 

para cumprir um horário determinado pela escola. Embora como discriminada por nós aqui 

neste trabalho, sua dinâmica e interação com os alunos, durante a resolução das questões 

inerentes à essa atividade, foi significativa, mesmo notando que muitos dos discentes estavam 

mais concentrados na lousa do que nas explicações da professora. Que por sua vez, à medida 

que ia respondendo uma das alternativas prevista na atividade, tecia comentários superficiais e 

restritos ao acompanhamento dos poucos alunos que interagiam com a professora durante a 

correção das respostas. 

Faltou uma maior explanação do conteúdo de modo que pudesse facilitar a 

aprendizagem dos alunos no sentido da sua intenção educacional ao desenvolver essa atividade, 

pois, o que podemos notar é que a atividade e seu conteúdo foram reduzidos a um mero 

cumprimento de uma “obrigação” de se realizar a tarefa escrita até o final da aula. Sem 

considerar que “os próprios conteúdos devem incluir elementos da vivência prática dos alunos 

para torná-los mais significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles possam assimilá-

los ativa e conscientemente” (LIBÂNEO, 1994, p. 128). 

Diante dessa análise, fica perceptível certa falta de organização e de sequência didática 

por parte da docente observada nessa aula específica. Pressupomos que isso se deva as lacunas 

deixadas pelo roteiro elaborado pela professora “Margarida” que serve mais como um guia 

mental do que se pretende trabalhar na sala de aula. Por essa razão fazemos o seguinte 

questionamento: será que um plano de aula sistemático e esquematizado com elementos pré-

estabelecidos dos objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia, recursos e a avaliação a 

ser formulado pela professora, não poderia ter prevenido determinadas situações, como as 

elencadas nessa análise? 

A resposta para essa questão pode ser facilmente extraída do discurso de nossa análise 

sobre o roteiro e a relação deste com o desenvolvimento das atividades nele previstas pela 

professora “Margarida”. Visivelmente notamos que a falta de um plano de aula bem elaborado, 

fez com que a professora deixasse passar por despercebido alguns fatores essenciais que 

deveriam ter sido levados em consideração pela docente para que sua aula pudesse ser mais 

proveitosa e efetiva em relação ao seu propósito e a aprendizagem dos seus alunos.  
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O plano de aula mentalmente elaborado (pois assim podemos considerar o roteiro em 

análise, devido a sua forma simplista), sem que este seja registrado por escrito, oferece esse 

risco de desorganização durante a execução das atividades previstas pelo professor. “Quando 

ele não anota as suas previsões, pode correr o risco de se perder ao executar o que planejou, 

pois a memória pode falhar, fazendo-o esquecer os procedimentos previstos” (HAIDT, 2006, 

p. 99). Pressupomos que foi o que aconteceu no caso da professora “Margarida”, visto que seu 

roteiro só discrimina as atividades que foram realizadas em sala de aula (exceto as de 

matemática), mas que não nos proporciona identificar quais os procedimentos, nem as 

estratégias para que os objetivos (que também não podemos identificar com clareza no roteiro) 

da aula fossem alcançados. Assim, ficando-se subentendido que a professora “Margarida” os 

tinha estipulados mentalmente. 

Sendo assim, tomando por base o caso analisado em questão, certificamos que a falta 

de um plano de aula sistematizado e registrado por escrito, pode sim interferir de modo negativo 

no desempenho da atividade docente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa investigação procurou fazer-nos refletir sobre a prática docente, com enfoque 

principal na relação do que se planeja e o que se faz em sala de aula, tendo como referência um 

exemplo concretamente observado, o caso da professora “Margarida”.  

Esse caso em questão nos alerta para os cuidados que devemos ter durante a nossa 

atividade docente, e não nos deixarmos conduzir pela pressuposição de que a experiência 

adquirida ao longo do tempo em exercício, pode ser o suficiente para garantir o bom 

desenvolvimento de uma aula, que tenha como propósito maior atender as necessidades dos 

educandos. 

Assim, o desempenho do professor em sala de aula, não está atrelado somente a sua 

formação, pois apesar de termos notado na professora “Margarida” sua capacidade e qualidade 

como docente, nos deparamos com os problemas apresentados no decorrer desse artigo, como 

por exemplo, a falta de articulação entre uma atividade e outra, organização do tempo, entre 

outros. Mas é importante dizer, que não se trata de uma falta de capacidade da professora, a 

questão é mais de cunho organizacional da prática docente do que qualquer outra coisa, que 

levou a um distanciamento considerável do seu plano/roteiro de aula para a sua execução.  

Dessa forma, podemos concluir que é preciso buscar maneiras de melhorar nossa prática 

enquanto docentes e não nos deixar levar por certos tipos de acomodação que nos levam a 
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desprezar determinados elementos importantes como a coerência e a articulação entre o nosso 

plano de aula e a execução deste na prática, assim como a importância de se elaborar um plano 

de aula (com todos os seus objetivos, conteúdos, recursos, metodologia e forma de avaliação) 

registrado por escrito. 

Nesse sentido, o planejamento é fator determinante para uma prática segura e objetiva, 

além de explicitar a intencionalidade educacional envolvida em uma aula. 

 

REFERÊNCIAS 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1997. 

HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. 6 ed. São Paulo: Ática, 2006 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática: objeto de estudo, conceitos fundantes e derivações para o 

campo investigativo e profissional. XVI ENDIPE: Encontro Nacional de Didática e Práticas 

de Ensino. UNICAMP: Campinas, 2012. 

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 

Associados, 2010. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a1

9
0

9
 

O GÊNERO CORDEL UTILIZADO EM SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA PROPOSTA 

PARA PRODUÇÃO TEXTUAL NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Maria Reginalda da Silva 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

Profa. Dra. Débora Maria do Nascimento 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Sabe-se que o contexto educacional, desde os tempos mais remotos, vem sempre lutando para que haja 

uma aprendizagem significativa. Para isso, acontecem constantes mudanças, mas ainda precisa melhorar 

bastante, pois o aluno atual ainda tem pouca capacidade de interpretar ou discutir o que está lendo ou 

dizer de que se trata o texto e essa capacidade diminui mais quando o estudante tem que escrever com 

proficiência. Nesse sentido, a Literatura de Cordel facilita o aprendizado devido ao seu ritmo, da 

aproximação da poesia popular com os acontecimentos e por ser de uma linguagem próxima do cotidiano 

dos alunos, falando sobre temas que lhes interessam. O projeto “Cordel nordestino: um tesouro literário” 

traz o cordel, uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente da 

Região Nordeste, utilizado como gênero motivador para incentivar os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental a se expressarem com proficiência através da produção do texto, usando a sequência 

didática idealizada por Schneuwlly e Dolz. Esse trabalho tem como objetivo geral analisar o 

desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos na escrita do gênero cordel, a partir de 

atividades sistematizadas em forma de sequência didática e suas implicações no desenvolvimento 

escolar dos educandos. A metodologia utilizada é a da sequência didática, em que os estudantes realizam 

uma produção inicial, depois são trabalhados módulos em que aprendem os aspectos do gênero e como 

escrevê-lo e, por último, é feita uma reescrita do texto para que os alunos possam corrigir possíveis 

falhas no texto inicial. O projeto ainda se encontra em execução, por isso, não há resultados nem 

conclusão, apenas uma breve análise do que já foi realizado até agora. 

 

Palavras-chave: Produção textual. Cordel. Projeto de intervenção.  

 

1 CONHECENDO O TEMA 

 

A escrita surgiu na história para garantir que os conhecimentos e pensamentos fossem 

compartilhados entre os seres humanos, pois antes disso, eram repassados oralmente, o que 

acabava se perdendo. Ela possibilitou que houvesse uma maior consciência sobre os fatos e 

permitiu a organização do pensamento, através do registro. Dessa forma, se desenvolveu e 

ganhou extrema relevância nas relações sociais, na difusão de ideias e informações.  

Para a escola, a aquisição da linguagem escrita é um indicador de sua eficácia ou de sua 

incompetência, além de ser uma das principais atribuições a quem a sociedade lhe atribui, por 

isso são elementos indissociáveis, não se pode pensar em escola, sem pensar em escrita.  

Como conteúdo programático, não é exclusivo das aulas de Língua Portuguesa, pois é 

um saber processual, que exige continuidade, dando abertura a (re)formulações e perpassa por 
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todas as disciplinas ministradas pelas instituições escolares, com o objetivo de desenvolver nos 

alunos o desempenho na aquisição, elaboração e expressão do conhecimento.  

Enquanto lugar de ensino, a escola precisa romper com o caráter artificial da escrita e 

passar a ser produtora e contribuinte para o alargamento de possibilidades de promoção dos 

alunos, estimulando potencialidades, aprendizagens e partilhas de conhecimentos, além de dar 

abertura à autoria, no sentido atribuído por Tfouni (2005), na qual aquele que escreve, o autor, 

organiza seu discurso escrito, dando-lhe uma orientação, por meio de mecanismos de coerência 

e coesão, mas também garantindo certos efeitos de sentido e não outros que serão produzidos. 

É preciso permitir que os estudantes falem de suas emoções, sentimentos e aprendam a 

argumentar, expressando, assim, sua subjetividade.  

Ainda se encontram poucos avanços para a prática da elaboração de textos. Essa, 

realmente, caracteriza uma região de muitas inquietações na formação dos estudantes e, até, de 

alguns professores. Muitas pessoas, mesmo sendo excelentes falantes, se sentem incapazes 

diante de uma folha de papel em branco, ou mesmo da tela de um computador, não se 

comunicando bem através da escrita, mesmo quando há a necessidade de transmitir uma 

mensagem pessoal, seja por não ter domínio dos códigos ou por não conseguir colocar no papel 

o que diria muito bem oralmente, ou seja, a comunicação escrita representa um entrave no 

cotidiano de muitas pessoas. 

A escrita continua é um grande desafio para estudantes e professores.  A falha na 

produção textual acarreta insucesso nas atividades escolares, ferindo a autoestima, gerando 

insegurança e sentimento de incapacidade. Até porque escrever está atrelado à leitura e, de 

acordo com dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, apenas, 

44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. A média de obras lidas por pessoa 

ao ano é de 4.96, sendo que desse total, somente 2.43 foram terminados e 2.53 foram lidos em 

partes, ou seja, nesse país, ler não faz parte do hábito de boa parte das pessoas. 

À escola, cabe o papel de formar leitores e escritores eficientes, mesmo quando a família 

e a sociedade não colaboram para tal. Formar escritores competentes, com habilidades para 

produzir textos coerentes, coesos e eficazes é uma das molas que move o ensino de Língua 

Portuguesa. Para fazer bem essa tarefa, é preciso que haja prática e o desenvolvimento de 

competências específicas. É importante papel da escola propiciar momentos de 

desenvolvimento da escrita, propondo atividades diversificadas e prazerosas que desafiem a 

criatividade e a capacidade discente.  

Com base nessas premissas é que se apresenta esse trabalho, tendo por tema O gênero 

cordel utilizado em sequência didática: uma proposta para produção textual nas aulas de 
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Língua Portuguesa, que traz como gênero motivador, essa manifestação literária tradicional da 

cultura popular brasileira, mais precisamente da Região Nordeste, como forma de incentivar os 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a se expressarem com proficiência através da produção 

do texto. 

Como escrita e leitura são intimamente ligados, é fundamental que o aluno saiba ler para 

desenvolver a escrita. E ensinar a ler é uma grande dificuldade, pois é necessário usar técnicas 

que, de acordo com Araújo (2016), “há três fases na aquisição da habilidade da leitura; sendo a 

primeira a decodificação, isto é, quando a criança aprende o código, a segunda é o treino, 

quando se é exercitado o uso das regras, e a terceira e última fase é a automatização, em que o 

leitor já é fluente e se dedica nas construções de sentidos”. Essa última fase é chamada de 

letramento e Kleiman, apoiada nos estudos de Scribner e Cole, o define como 

 

[...] um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos. As práticas 

específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social segundo a 

qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos eram classificados 

ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser, em 

função dessa definição, apenas um tipo de prática – de fato, dominante – que 

desenvolve alguns tipos de habilidades mas não outros, e que determina uma 

forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita (KLEIMAN, 1995, p. 19). 

 

No mundo, nunca se escreveu e leu tanto, devido à grande difusão de textos digitais e 

uso de tecnologias, como o celular conectado à internet, com mensagens instantâneas 

circulando o planeta em questão de segundos. Mas a aquisição da escrita sistematizada, 

ensinada normalmente na escola, continua sendo um entrave nas aulas de Língua Portuguesa. 

Os estudantes, muitas vezes, movidos pela rapidez que há na vida, não querem “perder tempo” 

aprendendo fórmulas e regras, que definem as características dos gêneros, como normalmente 

se ensina. 

Em determinados contextos, a desmotivação em aprender a escrever, podem ser as 

propostas dos livros didáticos, que muitas vezes, não condizem com a realidade ou o gosto do 

aluno. Enfim, a atividade de escrita na escola pode ser cansativa e sem graça por ser 

descontextualizada, sem explicações prévias, debates ou leituras anteriores e não tendo uso 

eficaz no cotidiano discente.  

Acreditando que o trabalho com um gênero discursivo como o cordel, que é uma 

manifestação cultural brasileira tipicamente nordestina, com influência e difusão em músicas, 

no cinema, na literatura e, ultimamente, na televisão e na internet, pode ser um viés pedagógico 

bastante proveitoso e criativo para desenvolver o interesse pela produção textual. Acredita-se 
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que através da utilização do cordel, com atividades bem elaboradas, prazerosas, com uso 

significativo e eficientes, sendo possível explorar adequadamente as características do gênero, 

contemplando diversos descritores da Matriz de Referência de Língua Portuguesa do SAEB 

(Sistema de Avaliação da Educação Básica) e do PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes), realizada pelo Banco Mundial, com a motivação da leitura, o aluno torne-se um 

eficiente produtor de textos. 

O conhecimento do gênero acontece através da leitura de textos, como modelos, dos 

estudos das suas características, aplicando-as às produções e da utilização de temas geradores, 

que deverão contemplar a vida pessoal, social e emocional do estudante. 

Entendendo a necessidade de adotar práticas alternativas para o ensino, que colabore no 

desenvolvimento da competência discursiva associada à aquisição de habilidades de escrita, 

elaboramos uma sequência didática utilizando o gênero cordel de acordo com os ensinamentos 

de Dolz, Noverraz e Schneuwlly (2004). Essa sequência didática propicia aos alunos o domínio 

da leitura e da escrita, o que, acredita-se, pode resultar na capacidade de usar a língua em 

diferentes e variadas situações, apoiando-se na abordagem sociodiscursiva e interacionista de 

Bakhtin (2003). Traz-se ainda para essa reflexão, Pinheiro e Marinho (2012) e Abreu (2009) no 

tocante ao uso da literatura de cordel na sala de aula, assim como tecemos algumas 

considerações sobre o gênero nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – 

PCNLP - (BRASIL, 1998) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Espera-se, assim, 

contribuir para o trabalho docente e para o desenvolvimento de habilidades escritoras dos 

alunos com uma sequência didática aplicável e desenvolvida em sala de aula, passível de ser 

utilizada em projeto de escrita para qualquer ano do Ensino Fundamental, séries finais.  

Objetiva-se, ainda, entender se o cordel será um bom gênero textual para motivar os 

alunos a escreverem com proficiência, aproveitando do momento em que eles está se 

destacando, se popularizando por causa da exposição na televisão aberta e na internet nos 

últimos anos, sabendo que pode proporcionar diversos diálogos essenciais para a formação do 

pensamento crítico dos alunos, trazendo uma nova roupagem ao gênero que já foi bastante 

popular nas origens leitoras dos nordestinos. Enquanto narrativa de manifestação popular pode-

se discutir a relação entre os diferentes temas a serem narrados e até mesmo denunciar 

realidades “quase invisíveis”. Diante disso é possível dialogar com o povo, o senso comum, o 

assunto na praça pública, uma vez que, encontra-se aí um olhar sobre o outro, um olhar não 

estatizado, concluindo que este é um gênero que pode e deve ser utilizado em vários conteúdos 

e disciplinas escolares como uma forma de aprendizagem significativa e, até mesmo de avaliar 

se o tema fora fixado pelos discentes, ou como forma de fazê-lo. 
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Enfim, escrever não é fácil para estudantes e é complexo para os professores 

proporcionarem atividades que despertem o gosto pela escrita, talvez, porque as produções 

textuais apresentadas nos livros didáticos, o maior suporte utilizado pelos educadores, estão 

fora da realidade ou têm propósitos não muito claros, sem utilidades no cotidiano dos alunos. 

Pensando nesse grande desafio, pergunta-se: Como fazer os alunos produzirem cordéis que 

retratem questões sociais e humanas, usando uma sequência didática em forma de oficina? 

Nesse sentido, estabelecemos como objetivo geral analisar o desenvolvimento de habilidades e 

competências na escrita do gênero cordel, a partir de aulas sistematizadas em forma de 

sequência didática e suas implicações na aprendizagem dos educandos. E como objetivos 

específicos: identificar as habilidades e competências iniciais dos estudantes na escrita do 

gênero cordel; construir competências e habilidades linguísticas para a produção do gênero 

cordel; analisar os avanços e dificuldades ao longo do processo de desenvolvimento das práticas 

linguísticas e as produções dos cordéis resultantes do projeto de intervenção pedagógica. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para se alcançar resultados eficientes, capazes de responder às nossas inquietações, foi 

preciso selecionar os caminhos metodológicos a serem percorridos, pois uma prática 

investigativa requer dos pesquisadores uma organização cuidadosa para se chegar aos objetivos 

pretendidos. 

O percurso metodológico da pesquisa foi pensado a partir dos conceitos da pesquisa 

qualitativa, do tipo ação e participante, que apontam para a descoberta de instrumentos 

pedagógicos e propostas de situações, incentivando o desenvolvimento autônomo 

(autoconfiante) e intervenções de aprendizagens mais significativas no ambiente escolar. É um 

tipo de pesquisa social, em que os participantes são envolvidos no processo de modo 

cooperativo buscando alcançar os objetivos propostos para se chegar aos resultados esperados, 

colaborando com suas produções textuais para análise e intervenções necessárias pelo 

professor-pesquisador numa corresponsabilidade participativa e integrada no ambiente da sala 

de aula.  

Conforme reflexões sobre a concepção de linguagem numa perspectiva backtiniana, 

tomada como interação social, foi pensado, no que se refere à transposição didática, na 

aplicação da Sequência Didática (SD), seguindo os moldes de Schneuwly Noverraz e Dolz 

(2004) e a adaptação de Costa-Hübes (apud AMOP, 2007) e Costa-Hübes (2008) no gênero 

cordel, objeto de estudo dessa pesquisa.    
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Lembrando que a SD é um esquema de produção textual que visa a apropriação do aluno 

nas habilidades de escrever, ler ou falar em vários usos da linguagem e em diferentes situações 

comunicativas, foi desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade de Genebra, Schneuwly 

e Dolz (2004), difundida no século XXI e permite planejar o ensino e a aprendizagem de um 

gênero discursivo. Essa metodologia foi escolhida acreditando que seja um caminho viável no 

sentido de possibilitar uma evolução significativa na prática de produção textual do aluno, como 

também, para contribuir com a sistematização do trabalho docente.  

Para a concretização dessa metodologia, foi aplicado o Modelo Didático de Gênero 

(MDG), que permite ao professor detalhar os conteúdos a serem trabalhados, selecionando o 

que será ensinado e formulando os objetivos a serem apreendidos sobre determinado gênero. 

Nesse momento, o docente traça um diagnóstico a partir das necessidades dos alunos e prepara 

suas aulas, com base nas especificidades de cada gênero e no que os educandos precisam 

aprender, isto é, no desenvolvimento de suas capacidades de linguagem. 

Assim, a construção do MDG do cordel colabora no sentido de reconhecê-lo quanto à 

sua função social, ao contexto de produção, à estrutura organizacional e às marcas linguísticas 

e textuais, fazendo apontamentos, também, quanto às características predominantes do gênero. 

Para tal, avalia a forma como este se constitui, apresentando sua esfera de circulação, seu 

contexto de uso, bem como elementos linguísticos que o marcam, contribuindo para sua 

transposição didática, já que fornece dados importantes que poderão ser trabalhados na 

elaboração da Sequência Didática (SD). Dessa forma, foi necessário consultar MDGs já 

disponíveis como modelos, assim como a elaboração destes, nos moldes propostos por 

Schneuwly e Dolz (2004), a fim de orientar um encaminhamento adequado, permitindo, com 

isso, uma progressão no que se refere ao trabalho com as propriedades do gênero.  

A metodologia da sequência didática apresenta as seguintes etapas: apresentação da 

situação; produção inicial; módulos; produção final. Segundo os autores, “a estrutura de base 

de uma sequência didática” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 83) é a representada na figura a 

seguir, na qual se desenvolve todo o processo de produção. Eles também sugerem que seja 

executada como um projeto de classe. 

 

Figura 1: Esquema da sequência didática

 
Fonte: Schneuwly e Dolz, Gêneros orais e escritos na escola. (2004, p. 83).  



 

 

P
ág

in
a1

9
1

5
 

Lembramos que os autores a elaboraram para o contexto das escolas de Genebra com o 

qual trabalhavam e essa metodologia está amparada em teorias que levam em consideração a 

noção de língua como interação (BAKTHIN, 1992, 2000), bem como as que a elas se associam 

no campo da noção de atividade de linguagem (BRONCKART, 2006) e de aprendizagem como 

atividade intra e interpsicológica desenvolvida na zona proximal de desenvolvimento 

(VYGOTSKY, 1998). Portanto, não se trata apenas de uma forma de organizar a aula com o 

ensino de gêneros, mas é, na verdade, a condução metodológica de uma série de fundamentos 

teóricos sobre o processo de ensino aprendizagem. Cada módulo foi elaborado com o objetivo 

de desenvolver habilidades que tornasse os alunos autônomos e confiantes, ou seja, sujeitos da 

interação e a forma utilizada para esse fim foi proporcionar momentos em que os educandos 

pudessem ler, ouvir e/ou produzir o cordel. 

Assim, após a apresentação da situação, sentimos a necessidade de propor uma situação 

concreta de uso da língua, para a qual os alunos foram instigados a interagir efetivamente 

através da linguagem, selecionando assim, estratégias, de acordo com sua intencionalidade. Ou 

seja, foi preciso fazer uma adaptação da SD e antes da produção inicial dos textos do gênero 

cordel, tivemos que propiciar situações de reconhecimento do gênero, momento em que tiveram 

atividades de leitura de textos prontos, já publicados, que circulam socialmente, tendo como 

suporte, os folhetos e vídeos. Assim, optamos pela adaptação metodológica da SD, apresentada 

por Costa-Hübes (apud AMOP, 2007) e Costa-Hübes (2008) e inserimos o módulo 

reconhecimento do gênero antes da produção inicial, conforme figura abaixo. 

 

Figura 2: Esquema da sequência didática adaptada 

 

Fonte: autores do trabalho 

 

Assim, nosso projeto de intervenção fico, resumidamente conforme a imagem: 
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Figura 3: Projeto Cordel Nordestino: um tesouro literário 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Como o projeto está em execução, ainda não temos muitos resultados, mas eis alguns 

relatos de acordo com as atividades propostas. 

Inicialmente, foram lidos os poemas do escritor cearense Bráulio Bessa, que apresenta 

um olhar motivador e otimista da vida, do ser humano e, principalmente, do modo de ser dos 

nordestinos. Os alunos mostraram interesse e admiração pelo que leram, foi um momento 

bastante rico e de descobertas. 

Houve uma sondagem sobre o que os alunos conhecem do gênero, sendo que uns 

disseram já terem visto, outros não e há bastante confusão em relação a poemas em geral. Entre 

os temas escolhidos para a primeira produção prevaleceram: amor, família e escola. Ainda não 

houve a conclusão dessa atividade, portanto, ainda não podemos analisar as produções iniciais 

dos estudantes, 

Devemos levar uma escritora de cordel do município, a Francisca das Chagas, que 

produz muitos cordéis em seu cotidiano e publica nas redes sociais. O objetivo será 

proporcionar um momento em que os alunos possam entrevistar a escritora, buscando entender 

e se envolver sobre a inspiração para a escrita dos textos. 

Também é importante que se apresente o cordel na internet, como ele se encontra em 

redes sociais, em blogs, enfim, nos meios tecnológicos, para mostrar que esse gênero é bem 

atual, está vivo e não é coisa do passado, como muitos pensam. 
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Quanto aos temas dos cordéis, esperamos que os alunos entendam que se pode escrever 

sobre qualquer coisa, passando pelos temas sociais, as notícias, homenagens, biografias, enfim, 

tudo pode ser tema para a produção desse gênero, desde sua vivência diária à notícias 

internacionais. 

Outro fator importante é conhecer as xilogravuras e edições dos folhetos para que os 

alunos aprendam a fabricar os livretos, que são suportes para seus textos. Pretendo levá-los a 

fabricar suas xilogravuras com técnicas simples, como a do carimbo de batata. Ainda será 

incentivado que busquem outras formas de fazer xilogravuras na internet. 

Para encerrar, é preciso motivar os educandos a escreverem cordéis e apresentá-los em 

um momento designado especialmente para esse fim. Deveremos realizar um evento de 

apresentação dos cordéis com convidados, familiares dos alunos, comunidade, em que haja 

leituras, recitações e apresentações diversas que envolva o gênero, os autores e os textos 

produzidos pelos estudantes. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Há muitas dificuldades enfrentadas pelos estudantes em relação à produção de escrita, 

o que torna o trabalho dos professores mais difícil e complexo. Assim, é preciso proporcionar 

atividades que despertem o gosto pela escrita, pois, na maioria das vezes, os alunos o fazem 

apenas por obrigação, sem nenhuma ou com pouca vontade. Isso nos deu motivação para 

idealizarmos e realizarmos esse projeto em que se aplica a sequência didática na escrita de 

cordel, o que está sendo um grande desafio, pois é preciso, antes de tudo, conquistar os alunos 

para que queiram fazê-lo.  Porém, se tomarmos a produção textual como um processo e não 

apenas como produto final, devemos valorizar as atividades de revisão do texto, reescrita e 

observação dos critérios a serem avaliados para chegarmos aos resultados desejados e a 

mediação docente é indispensável nesse momento. Acreditamos que será um projeto bastante 

rico em que contribuirá para a aquisição de habilidades e competências diversas para a escrita 

dos estudantes, deixando como produto uma sequência didática, com planos de aula, em forma 

de cartilha para os demais educadores que queiram melhorar a proficiência de escrita dos seus 

educandos. 
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RESUMO 

 
Considerando as constantes mudanças em torno da Educação Básica no Brasil, discutir acerca destas 

transformações e compreender o contexto no qual ganharam corpo as propostas que trataram de ampliar 

o Ensino Fundamental de maneira progressiva é um exercício de reflexão oportuno para a consolidação 

de um olhar crítico e coerente em torno dos avanços e desafios que permeiam a educação brasileira 

como um todo. O presente trabalho assume uma abordagem qualitativa, contemplando um estado da 

arte tomando como respaldo as informações levantadas por meio de pesquisas realizadas em diferentes 

bases de dados, assim como, a análise documental da legislação que preconiza e ampara a proposta de 

ampliação. O objetivo do estudo consiste em estabelecer um olhar analítico e crítico em torno tanto da 

proposta como dos avanços e desafios que se entrelaçaram às experiências vivenciadas, referendando as 

considerações de diferentes estudiosos acerca das mudanças pelas quais têm passado o Ensino 

Fundamental, e, sobretudo, viabilizando uma compreensão ampla de como os pesquisadores tecem 

considerações acerca da proposta de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos.O estudo 

possibilitou uma ampla contextualização em torno das novas perspectivas implementadas e seus reflexos 

no cotidiano das escolas e das salas de aula, assim como, tecer considerações acerca dos principais 

avanços e desafios nesse nível de ensino. 

 

Palavras-chave: Educação básica. Ensino Fundamental. Desafios. Avanços. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando o processo de ampliação do Ensino Fundamental em curso no Brasil, é 

oportuno tecer considerações acerca da implementação desta política à nível nacional, partindo 

da reflexão acerca das produções científicas voltadas para a temática, uma vez que, passada 

mais de uma década do início deste processo, muitos são os gargalos e as dúvidas que 

surgem,sobretudo, ligadas as discussões em torno da validade e dos reflexos das ações e 

iniciativas tomadas no contexto dos processos de ensino e aprendizagem. 

Pensando nisto, o estudo desenvolvido assume uma abordagem qualitativa, englobando 

uma discussão calorosa e consistente acerca da proposta de ampliação do Ensino Fundamental, 

tomando como respaldo as considerações de diferentes estudiosos do campo educacional que, 

se debruçaram sob a empreitada que culminou na configuração legal e posterior implementação 

do Ensino Fundamental de nove anos no Brasil.  

Estas informações se consolidam contemplando um Estado da Arte, uma vez que, 

munindo-se desta metodologia, constrói-se uma análise coerente dos diferentes pontos de vista 
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em torno da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, mediante as considerações de 

diferentes estudiosos acerca da legislação que norteia tal proposta, atentando para as amplas 

configurações que ocorreram em realidades distintas, que, à luz das reflexões aqui tecidas, 

fundamentam um olhar analítico e crítico em torno tanto da proposta como dos avanços e 

desafios que se entrelaçaram às experiências que tratam de organizar e construir a ampliação 

do tempo que os estudantes permanecem na escola no contexto do Ensino Fundamental. O 

estudo integra o trabalho dissertativo intitulado: “A alfabetização no contexto do Ensino 

Fundamental de nove anos: avanços e recuos”, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, Campus 

Pau dos Ferros-RN. 

Além disso, o estudo contempla uma análise documental tomando como respaldo as 

orientações gerais para o Ensino Fundamental de nove anos, bem como, recorre a outros 

postulados legais e estudos voltados para estes documentos no sentido ampliar a discussão em 

torno da proposta do Ensino Fundamental de nove anos no Brasil, viabilizando o conhecimento 

acerca do disposto, os caminhos pelos quais se percorreu para que a mesma ganhasse corpo 

diante da realidade brasileira, discutindo os desafios de sua implementação e estimulando uma 

compreensão ampla de todo o translado percorrido por esta proposta do Ministério da Educação 

até chegar às salas de aula, nos mais longínquos lugares deste imenso país. 

 

2 A PROPOSTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: O QUE DIFERE DAS 

DEMAIS?  

 

Sabe-se que o processo de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos no Brasil 

se deu de maneira gradativa, até mesmo no que se refere aos postulados legais, uma vez que 

não fora uma única lei que definiu tal proposta, pelo contrário, pois, compreende-se que o 

progressivo aumento no número de anos pelos quais os estudantes passariam no Ensino 

Fundamental ocorreria seguindo o próprio curso histórico de avanços no cenário mundial que 

já sinalizavam para esta necessidade, dada a sua relação com a ampliação não apenas de índices 

de acesso, mas, avanços significativos nos processos de aprendizagem. 

Logo, considerando que o Ensino Fundamental de nove anos se constitui em um 

movimento mundial, visto que, no atual contexto internacional, marcado pela globalização, as 

políticas desenvolvimentistas do Banco Mundial determinam e orientam para uma educação 

que inclua a todos e que o tempo de permanência na escola seja ampliado de alguma forma, 

fazendo com que a oferta do Ensino Fundamental mais longo se tornasse realidade, 
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inicialmente, em alguns países europeus e americanos, e mais tarde, expandindo-se esta 

realidade para países em desenvolvimento, conforme aponta Bertini (2008). 

Ante esta realidade, constata-se, historicamente, no Brasil a progressiva ampliação dos 

anos do ensino obrigatório. Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei nº 4.024, estabelecia um Ensino Fundamental de 4 (quatro) anos, já o Acordo 

de Punta Del Este e Santiago trouxe o compromisso do governo brasileiro em ampliar a duração 

para 6 (seis) anos até 1970. Em 1971, a Lei nº 5.692 estendeu a obrigatoriedade para oito anos. 

E “em 1996, a Lei nº 9.394/96 (LDBEN em vigor até hoje) sinalizou para um ensino obrigatório 

de nove anos, a iniciar-se aos seis anos de idade”. (GUSSO, 2010). Este se tornou meta da 

educação nacional pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o PNE. 

A ampliação do debate voltado para a educação nacional passou a ser fator relevante na 

medida em que diferentes ideias emergiam, seja pelo reflexo dos caminhos seguidos na 

educação a nível internacional, ou mesmo diante da efervescência e fortalecimento dos 

movimentos sociais. O fato é que, a partir da Lei nº 4.024, de 1961, diante do cenário de 

redemocratização do país, contexto pós queda do Estado Novo (1937-1945) é que seria possível 

consolidar ampla discussão, organização e consolidação daquela que seria a primeira lei de 

diretrizes e bases para a educação no Brasil, “sob o crivo da Assembleia Nacional Constituinte, 

que deliberou em 18 de setembro de 1946 acerca da LDBEN como um estatuto legal para o 

ensino no país”.(CUNHA; XAVIER, 2009). 

Conforme destacam Cunha e Xavier (2009), com a Lei nº 4.024/61, a estrutura 

tradicional no ensino no Brasil não sofrera alterações, uma vez que o sistema educacional teve 

sua organização mantida de acordo com os moldes da legislação anterior. Entretanto, posterior 

a Lei nº 4.024/61, ante as discussões por ela incitadas, e, considerando que, conforme aponta 

(TEIXEIRA, 1962): o governo brasileiro diante do Acordo de Punta Del Este e Santiago assume 

a obrigação de estabelecer a duração de seis anos de ensino primário para todos os brasileiros, 

até 1970. 

Em 1971, por força da LDBEN nº 5.692, é estendida a obrigatoriedade do ensino para 

oito anos, que, apesar de trazer uma redação muito mais estruturada em termos de organização 

dos sistemas de ensino, com ênfase na também ampliação do número de horas anuais as quais 

os estudantes teria oferta garantida por lei, orientações em torno do ensino de primeiro e 

segundo grau, somente com a atual LDBEN (Lei nº 9.394/96) é que um maior enfoque nos 

processos de ensino e aprendizagem seria estabelecido.  

Talvez por este motivo, a proposta de ampliação do ensino para nove anos ganharia um 

caráter pedagógico e formativo capaz de a diferenciar das demais e destaca-la como um marco 
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na educação brasileira, e em especial, no processo de alfabetização escolar, considerando-se ao 

disposto no contexto da atual LDBEN e, concretamente com as leis nº 11.114/2005 e 

11.274/2006.  

Somente em 2005, seria promulgada a Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005, alterando 

os artigos 6º, 30º, 32º e 87º da LDBEN, objetivando tornar obrigatório o ensino fundamental 

aos seis anos de idades, e, posteriormente, a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que altera 

a redação dos artigos 29º, 30º, 32º e 87º da LDBEN, dispondo sobre a duração de 9 nove anos 

para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. (BRASIL, 

2006). 

Todas as inquietudes e fundamentações legais tratariam de impulsionar a discussão em 

torno da proposta de ampliação já preconizada na LDBEN 9.394/96, assim como, referendando 

a necessidade de ampliar o acesso à educação pública, dado o caráter de exclusão que permeava 

historicamente no país, exigindo a ampliação do número de acesso à escolarização.  

Entretanto, para muito além de um amadurecimento e reconhecimento por parte da 

sociedade brasileira acerca das necessidades emergências de se garantir o acesso à escola, a 

proposta de ampliação do ensino fundamental amparou-se na necessidade de melhoria desse 

nível de escolaridade, considerando a posição indesejável que o Brasil ocupara na classificação 

organizada pelo Programa Internacional de Avaliação Escolar (PISA), figurando no 39º lugar 

entre 40 países (BRASIL, 2001). 

É preciso destacar que a proposta de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos 

difere das demais anteriormente vivenciadas no Brasil considerando todo um processo de 

amadurecimento nas discussões, dando vida a um movimento gradativo de postulações que 

tratariam de fundamentar o aumento do tempo de escolarização.  

 

3 ANÁLISE DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE 

NOVE ANOS: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Dando ênfase ao documento “Ensino Fundamental de Nove Anos - Orientações Gerais”, 

de 2003, é possível compreender mais a fundo a proposta do Ministério da Educação que passa 

a ganhar corpo, mas que somente começaria a sair do papel, de fato, três anos depois. No 

documento, é posto à sociedade asserções importantes para a compreensão de como o Brasil se 

apresentava à época em relação a diferentes dados e seus reflexos no desenvolvimento dos 

estudantes ao longo do Ensino Fundamental, assim como, já alertava para que, muito além da 

garantia de acesso à escola, a qualidade do ensino deveria tornar-se o diferencial e que a 
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proposta de ampliação do tempo dos estudantes na escola, tornar-se-ia parte desta busca pela 

melhoria dos processos educativos, somando-se a isto, a estrutura espacial da escola, assim 

como os currículos e programas escolares, aliados ao tempo, tratariam de contribuir 

significativamente com este processo (BRASIL, 2004). 

As orientações gerais para o Ensino Fundamental de nove anos (BRASIL, 2004) 

revelam que a necessidade de construção de uma escola com qualidade social emerge dos 

próprios movimentos de renovação pedagógica, nos quais, diferentes profissionais e setores da 

sociedade, preocupados com a melhoria da educação no Brasil, trataram de fomentar e ampliar 

as discussões em torno da qualidade do ensino no âmbito da Educação Básica. 

É preciso atentar para o fato de que, mesmo reconhecendo estes espaços de diálogo e 

reflexão, propostas como a de ampliação do Ensino Fundamental são implementadas, 

historicamente, sem que haja uma profunda discussão, compreensão e preparação da escola e 

em particular dos professores (GUSSO, 2010). Prova disso é que, o documento norteador 

chegou as redes estaduais de ensino para análise, e, posteriormente, as secretarias municipais 

de educação, que puderam ler, analisar e dar suas contribuições em torno da versão preliminar.  

Entretanto, compreende-se, nos discursos historicamente explanados pelos professores, que em 

muitos casos este documento não chegou ao conhecimento dos docentes, e sim, apenas, quando 

da sua implantação por meio da exigência de ampliação do Ensino Fundamental. 

Necessariamente, reconhecendo a importância do envolvimento dos diferentes 

movimentos representativos nas discussões, colaborando com significativas transformações na 

educação nacional, atenta-se para o que traz Brasil (2004), documento que norteia e orienta a 

ampliação do Ensino Fundamental para nove anos: 

 

Desse movimento desencadeado pelos trabalhadores da educação, 

universidades, sociedade civil organizada e sistemas de ensino emergiu uma 

consciência da necessidade de construção de uma escola comprometida com 

a cidadania que caminhe para uma real inclusão do aluno. A construção dessa 

escola demanda, certamente, mais do que políticas promotoras do acesso à 

escola. 

 

Considerando o que postula o documento que norteia a proposta de ampliação do Ensino 

Fundamental, esta caminha em uma perspectiva de enfrentamento das mazelas sociais, para 

muito além de garantir o acesso à escola, como constructo de uma escola de qualidade social. 

É com este teor que o documento finca sua fundamentação teórica, e que, se olharmos sob uma 

visão ampla do complexo movimento de ampliação por parte das diferentes redes de ensino é 

possível visualizar a amplitude com que a proposta ganha corpo ao passo que implementa o 
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Ensino Fundamental de nove anos e antecipa a chegada das crianças à escola, um ano mais 

cedo. 

O fato é que, a Educação Básica, passa, a partir de então, por um processo de ampliação 

no qual são encontradas também lacunas e dificuldades pelo caminho, sobretudo, no que tange 

a prática docente, que mais uma vez recebera no interior da sala de aula, uma determinação a 

qual precisara pôr em prática, exigindo-se destes profissionais buscar compreender muitos mais 

a respeito do processo de alfabetização inicial, uma vez que as crianças passaram a chegar um 

ano mais cedo na escola. Esta foi talvez a mais expressiva mudança a qual se propôs o cerne da 

proposta de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos. 

O fato é que, a maneira como ela ocorreu de fato no interior das escolas e das salas de 

aula revela que, no contexto dos avanços preconizados pela empreitada, também ocorreram e 

até hoje ocorrem recuos, assim como, caminhos e descaminhos, pois, novos entendimentos 

passam a ser percebidos à luz de uma dada realidade, que, mais tarde, ou nem tão tarde assim 

podem ser postos à prova. Isso é percebido nos discursos de diferentes profissionais e até 

mesmo de estudiosos no âmbito dos textos analisados. 

Outro aspecto que cabe retomar reside na exigência interposta pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), de que a alfabetização necessita ser alcançada até o 2º ano do 

Ensino Fundamental, uma questão que levantou muitas discussões e polêmicas quando de sua 

proposição, sobretudo, mediante o fato de exigir que todos sejam alfabetizados até este período, 

entretanto discussões emergem no sentido de questionar os diferentes tempos de aprendizagem, 

assim como, as diferentes competências, aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais, 

econômicos, enfim, uma gama de fatores que se entrelaçam à discussão. 

Como bem destaca Ribeiro (2014): 

 

As implicações e razões para a proposta de ampliação do Ensino Fundamental 

de oito para nove anos foram muitas e referem-se às mais diversas dimensões: 

econômica, social, política e psicológica. O gerenciamento dessas 

perspectivas necessita da discussão e planejamento, para o atendimento ao 

público-alvo – a criança de seus anos e garantia de qualidade, a partir daquilo 

que melhor e mais adequadamente atenda a suas necessidades, considerando 

suas peculiaridades em primeiro plano. 

 

O fato de trazer alguns destes pontos à discussão é somente para estimular a reflexão 

em torno do quão marcado por avanços e recuos tem sido o processo de alfabetização no Brasil, 

de maneira que estes passos à frente ou possíveis regressos se dão na medida em que novas 

visões são estimuladas, dentro de um processo, na maioria das vezes, amplo de discussões, mas 
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que, de maneira mais ou menos brusca acabam resvalando no interior das salas de aula, e que, 

portanto, merecem uma atenção especial, uma reflexão crítica a seu respeito, para que possamos 

compreender claramente as transformações que dão corpo ao cenário educacional brasileiro nos 

dias atuais. 

 

4 O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 

CINCOS ANOS: PROPOSIÇÕES À LUZ DE DIFERENTES PRODUÇÕES CIENTÍFICAS  

 

Compreender como se deu, de fato, a elaboração, aprovação e implementação da 

proposta que amplia o Ensino Fundamental para nove anos no Brasil, além de favorecer a uma 

compreensão consistente acerca da proposta, viabiliza discutir e refletir acerca da mesma e 

possibilita entender até que ponto ela difere-se das demais, que, através dos tempos, trataram 

de ampliar progressivamente o ensino fundamental no contexto da Educação Básica brasileira. 

Para consolidar uma análise consistente das produções as quais se viesse a ter acesso, 

recorre-se ao referencial teórico previamente definido e organizado à luz da pesquisa que ora 

se desenvolvia primando pelas orientações metodológicas e científicas que até então se teve 

acesso, assim como, outras as quais se julgou necessárias no intuito de nortear cada uma das 

etapas que compreende a análise das produções coletadas. 

As buscas foram realizadas ao longo do mês de setembro de 2019, consolidando 

diferente quantitativos, os quais apresenta-se de acordo com os resultados conseguidos a partir 

de cada uma das bases e/ou banco de dados utilizados para levantamento das produções. 

Considerando-se que o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES)e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) consolidariam a reunião apenas de teses e dissertações, optou-se ainda por recorrer a 

ScientificElectronic Library Online (SciELO)a fim de que se viabilizasse a possibilidade de 

inclusão também de artigos científicos relacionados à temática. 

Como descritores, utilizamos os seguintes termos: Ensino Fundamental de nove anos, 

proposta de ampliação do ensino fundamental, ensino fundamental de nove anos no Brasil. 

Logo, considerando que as diferentes bases retornaram vários resultados, pois, muitos dos 

trabalhos têm em seu título uma ou mais palavras que se interligam ao que se propõe aqui a 

estudar.  

Foram utilizados também critérios de inclusão e exclusão ao longo deste processo, 

como: voltar-se ao estudo das propostas de ampliação do ensino fundamental para nove anos, 

trazer reflexões acerca das principais mudanças estimuladas pelo processo de ampliação, propor 
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discussões acerca da chegada das crianças mais cedo à escola, dentre outros. Munindo-se das 

produções, foi realizado uma triagem a fim de que, somente os trabalhos essencialmente 

voltados à ampliação da proposta do Ensino Fundamental para nove anos fosse contemplada.  

Diante dos critérios de inclusão/exclusão anteriormente citados, foi possível selecionar 

10 (dez) textos, 09 (nove) oriundos de pesquisas de dissertação de mestrado, e (um) proveniente 

de tese de doutorado, uma vez que a proposta do trabalho que aqui se delineia, consiste em 

estabelecer uma reflexão acerca do Ensino Fundamental nos últimos cinco anos com a 

finalidade de viabilizar a compreensão do leitor em torno dos principais caminhos percorridos 

até então, exigindo-se, portanto, uma análise consistente e coerente. 

Inicialmente, foi possível perceber que todos os textos trazem para a discussão da 

temática o enfoque legal, dado, sobretudo, pela Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. Vale 

destacar que nem todas as produções enfocaram o PNE (2001) que já sinalizava a ampliação do 

Ensino Fundamental para nove anos, nem tampouco a Lei nº 11.114, de 2005, que tornou 

obrigatório o início do Ensino Fundamental a partir dos seis anos de idade (MOCELIN, 2014). 

Três dos textos trazem à tona uma discussão mais robusta que atrelam a perspectiva de 

ampliação do ensino às próprias mudanças no capitalismo mundial através dos tempos, 

sobretudo, no mundo contemporâneo, exigindo cada vez mais preocupação dos países, tanto 

desenvolvidos como em desenvolvimento, resvalando significativamente tanto nos debates 

como nas políticas educacionais. Pode-se constatar tais reflexões, por exemplo, nas ideias de 

Jobbins (2015), sobretudo quando a autora discute o capitalismo e o materialismo histórico-

dialético, atentando para os reflexos do capitalismo nos diferentes campos.  

 Magalhães (2014) atenta para o alfabetizar letrando, é considerada como a que mais se 

distância das discussões relacionadas à ampliação do Ensino Fundamental para nove anos no 

que se refere a busca pela legislação para amparar as considerações, apensar de que a autora, 

destacando as relações entre letramento e alfabetização consegue enfatizar com clareza aspectos 

relacionados as mudanças (im)previsíveis no ensino fundamental de nove anos. 

Já Peretti (2016) discorre acerca das perspectivas de alfabetização e letramento no 

Ensino Fundamental de nove anos, fazendo o uso da abordagem qualitativa, com análise 

documental, bibliográfica e compilação dos dados através da análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2014) como formas de estudo, análise e reflexão sobre os documentos que foram 

pesquisados. 

Nesta perspectiva, a análise das produções permitiu também compreender outro aspecto 

relevante identificado como de grande importância para o êxito da implementação da proposta 

de ampliação do Ensino Fundamental, a formação docente. É unânime, no teor dos trabalhos 
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analisados a presenta de citações, pontos de vistas, indagações e considerações em torno da 

formação profissional docente. Muitos dos estudiosos recorrem a legislação vigente para citar 

a formação mínima exigida para atuação destes profissionais. 

Cabe destacar a formação em nível médio na modalidade normal indicada pela LDBEM 

nº 9.394/96, que enfatiza a necessidade de que, preferencialmente, tenha-se professores 

licenciados em pedagogia ou que disponham de curso normal superior para atuar nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Pois, de acordo com o próprio discurso dos professores, 

corroborando com as falas de muitos estudiosos, a formação inicial não basta, cabendo e/ou 

exigindo-se a oferta de formação continuada para favorece o exercício da docência e 

consequentemente à aprendizagem das crianças (JOBBINS, 2015). 

Frasseto (2014), por exemplo, reforça a necessidade de investimentos que venham a 

garantir a formação continuada dos professores, como forma de possibilitar aos docentes 

adquirir mais informações e preparo sobre campos diversificados, e deste modo, auxiliar na sua 

atuação em sala de aula. Além disso, muitos das dissertações de mestrado atentam para a 

questão do discurso docente, sobretudo, nas pesquisas cujo campo de estudo volta-se para os 

professores, trazendo diálogos e informações expressas pelos educadores de grande valia para 

que se possa compreender melhor como se deu a implantação da proposta de ampliação no 

Ensino Fundamental.  

É perceptível no lugar de fala dos profissionais da educação, a importância dada a 

formação e a sua necessidade constante, cabendo a gestão identificar estas demandas oriundas 

da sala de aula, direcionando-as aos órgãos competentes para que estas necessidades 

emergenciais possam ser trabalhadas de alguma forma. Pois, a tarefa de ensinar exige 

constantemente do professor, aprimorar-se, conhecer seu aluno e como ele aprende e, 

principalmente, possuir domínio dos conhecimentos escolares que ensina (BIRCH, 2014). 

Um aspecto que se faz oportuno tratar, ao levar em considerações alguns textos 

analisados trata-se da alfabetização no contexto do Ensino Fundamental de nove anos, uma vez 

que os estudos dos processos iniciais da alfabetização das crianças e das estratégias de ensino 

das diversas disciplinas do currículo expressam o domínio (ainda) das abordagens 

fragmentárias, tanto na prática docente quanto na das pesquisas, como bem destaca Arelaro 

(2019).  

Partindo deste pressuposto, é possível perceber que o fato de que um ano a mais será 

adicionado ao Ensino Fundamental remete a uma série de questões que precisam cada vez mais 

estar postas à discussão, o que justifica um número elevado de produções científicas nesta 

direção. A alfabetização, por exemplo, é uma destas questões, de extrema relevância, na qual 
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muitos estudiosos e profissionais do campo educacional tem de dedicado a refletir em torno das 

possibilidades e dificuldades que este processo implica. 

Machado (2016) por exemplo, atentar para a existência de: 

 

Mudanças provocadas pelo ingresso da criança de seis anos nas escolas 

investigadas, mesmo que em pequenos aspectos, como a instalação de 

parquinhos e brinquedotecas. Foram também detectadas alterações nas 

práticas dos professores entrevistados, que passaram a reavaliar a condução 

das aprendizagens da alfabetização e investir nas atividades lúdicas e 

brincadeiras; destaca também que as mudanças se mostraram incipientes e em 

diversas intensidades (MACHADO, 2016, p. 27). 

 

Recorrendo a fala da autora, ante o acesso aos discursos dos professores, no contexto de 

sua pesquisa, é possível perceber a nítida preocupação dos próprios docentes em buscar 

caminhos para favorecer ao processo de alfabetização das crianças.  

Muitas vezes exige-se muito de um programa, plano e/ou política como se este fosse 

capaz de solucionar todos os problemas da educação ou de uma temática em particular, quando 

na verdade é preciso considerar que uma política educacional, por si mesma, não dá conta de 

resolver ou solucionar os problemas da educação, considerando que alguns deles são históricos 

(NASCIMENTO, 2018). 

A ampliação do Ensino Fundamental em nove anos já alcançou uma década, logo, as 

primeiras crianças a ingressar mais cedo na escola, encontram-se em etapas mais avançadas de 

sua escolarização, e, portanto, merecem ter um olhar mais aguçado neste sentido (FERRARESI, 

2015). 

Enfim, as proposições aqui tecidas não caminham no sentido de identificar possíveis 

razões para justificar a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, para muito além 

disso, abrange todo um leque de discussões e considerações pertinentes, e que podem auxiliar 

na ampliação do entendimento acerca de como se deu este processo, em quais pressupostos 

legais se amparou, quais dificuldades enfrentou, que aspectos se tornaram relevantes e quais 

entraves foram encontrados no percurso percorrido desde sua fundamentação legal até a sua 

implementação propriamente dita, de maneira concreta, no interior das escolas/salas de aula, 

pois, munindo-se deste arcabouço de informações é que se conhecerá melhor sobre a temática. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Referendando as considerações de diferentes estudiosos acerca das mudanças pelas 

quais têm passado o Ensino Fundamental, e, sobretudo, viabilizando uma compreensão ampla 
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em torno da proposta de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, foi possível tecer 

reflexões acerca das novas perspectivas inculcadas e seus reflexos no cotidiano das escolas e 

das salas de aula, de maneira a viabilizar um olhar analítico e crítico em torno tanto da proposta 

como dos avanços e desafios que se entrelaçaram às experiências vivenciadas. 

O trabalho realizado, permite refletir acerca do entendimento acerca dos avanços e 

recuos pelos quais tem passado o processo de alfabetização nos últimos anos, assim como, 

estimula a reflexão em torno de como têm caminhado as diferentes políticas voltadas para a 

educação no Brasil. 

O estudo revela ainda que, ao passo que a ampliação foi iniciada, muitas informações 

chegaram desencontradas e/ou tardiamente na escola, levando os professores a questionar tal 

brusca mudança sem oferecer condições no que tange ao necessário amparo pedagógico para 

que aos poucos pudesse ocorrer tal transformação.  

Espera-se que as indagações aqui estimuladas possam subsidiar novas discussões em 

torno da temática, que, apesar do número de produções voltadas para a mesma, exige-se cada 

vez mais olhares, sobretudo, direcionados à aspectos particulares, no intuito de favorecer uma 

compreensão mais dinâmica e rica acerca do processo de ampliação do Ensino Fundamental 

em nove anos, possibilizando o conhecimento e a reflexão acerca tanto da proposta como dos 

avanços e desafios que se interpõe nos processos de ensino e aprendizagem. 
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RESUMO 

 
O presente artigo vem trazendo uma reflexão a respeito do ensino de Sociologia em uma Escola pública 

no Município de Rafael Godeiro RN, ver de fato a realidade, como realmente funciona, fazendo uma 

análise a respeito da situação do ensino e da respectiva disciplina de sociologia no contexto de ensinar 

e aprender com o seu conteúdo. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo, através de uma 

pesquisa bibliográfica e de campo, a investigação ocorreu em uma sala de aula do 3º ano do Ensino 

médio de uma escola pública do município de Rafael Godeiro RN. Nosso corpus se constituiu de uma 

entrevista com um discente e docente abordando um questionário com seis perguntas abertas, 

respondidas pela professora. Os resultados descrevem aquilo que a professora tenta realizar em sua sala, 

diante do estudo em questão podemos perceber que mesmo com as dificuldades enfrentadas no cotidiano 

de seu trabalho, houve um resultado positivo em relação ao desenvolvimento das aulas, pois tendo por 

base o relato do aluno e comparando ao discurso da professora, em parte ambos se confirmam, uma vez 

que a docente relata a maneira que são desenvolvida suas aulas, comparado a fala do aluno que mostra 

que a docente procura incentivar os mesmos a serem questionadores e pra isso procura ensinar de forma 

coletiva, dando oportunidade ao discente dar sua opinião em relação ao assunto trabalhado no decorrer 

da aula. 

 
Palavras-chave: Educação. Ensino de sociologia. Realidade. Contribuições. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O texto tem por objetivo conhecer como acontece o ensino de Sociologia em uma escola 

pública no município de Rafael Godeiro /RN, ver de fato a realidade, como realmente funciona, 

fazendo uma análise da situação do ensino e da respectiva disciplina de sociologia no contexto 

de ensinar e aprender com o seu conteúdo. Existe de fato, um cuidado por parte do pesquisador 

quando o mesmo se dispõe a falar de Educação, pois a mesma é algo muito importante na vida 

das pessoas, trata-se então de um tema que requer muita delicadeza ao se falar dele, 

especificando para o ensino de sociologia nas escolas, vemos a importância de falar desse tema, 

pois o conteúdo que é dado nessa disciplina, aborda fatos ligados diretamente a sociedade, fatos 

que estão intimamente sincronizados com os contextos sociais da sociedade, seja na política, 

trabalho, economia, capital, religião entre outros. Na visão de Silva e Thomé (2014, p. 11) 
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“Sociologia é uma ciência que busca explicar a vida social, ou seja, que visa compreender os 

fatos e os fenômenos típicos da vida coletiva ou em sociedade”. Ou seja, a Sociologia é uma 

Ciência que tem como objeto de estudo a sociedade, estuda fatos, fenômenos para assim 

explicá-los e esclarecê-los para as pessoas que se remetem a estudar o seu conteúdo. 

Vemos, portanto que a Sociologia não trabalha com conteúdos abstratos, não só ajuda o 

indivíduo a se situar num contexto social, como também esclarece muitos acontecimentos, 

fatos, que com certeza irão ajudar o indivíduo a viver em sociedade de maneira coletiva. Dentro 

desse contexto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa priorizando esses pontos citados 

acima, tendo como base o fato de que o ensino de Sociologia é muito proveitoso e importante 

na vida social de cada indivíduo, especificamente na vida os alunos. 

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública do município de Rafael 

Godeiro/RN, foi entrevistada uma professora formada em Pedagogia que ensina as disciplinas 

de Filosofia e Sociologia, e um aluno da turma do 3º ano do Ensino médio, no intuito de 

podermos comparar o discurso da professora com o relato feito pelo aluno em relação ao modo 

como a docente ministra suas aulas de Sociologia. Portanto, foi feito uma pesquisa de campo 

com o objetivo de conseguir dados mais empíricos, fatos claros para poder se ter um domínio 

sobre a pesquisa de maneira que os fatos que forem relatados no decorrer dessa pesquisa sejam 

fatos concretos. 

A partir daí desenvolvemos nossa pesquisa considerando os dados coletados, onde será 

abordado neste artigo o valor da Sociologia no contexto escolar, especialmente no ensino 

médio, a importância que essa disciplina tem na vida dos discentes, baseados nisso, foi 

desenvolvido dois sub-itens no presente artigo, o primeiro: sociologia no ensino médio: 

contribuições desse ensino na vida dos discentes, nesse ponto iremos relatar de maneira teórica 

a importância da respectiva disciplina no ensino médio, enquanto o segundo: Discurso X 

Prática: realidade do ensino de sociologia, nesse outro  tópico abordaremos uma comparação 

entre o discurso da docente com a prática, ou seja, se ela realmente coloca em ação o que se diz 

formalmente. 

Nas considerações finais faremos uma síntese a respeito do estudo em questão e 

apresentaremos os resultados diante dos dados coletados, tendo por base o questionário 

apresentado, como também a conversa formal que tivemos com um aluno da turma e o que 

dizem os teóricos a respeito da temática em questão. 
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2 SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: CONTRIBUIÇÕES DESSE ENSINO NA VIDA 

DOS DISCENTES 

 

Para se entender a função da sociologia em nosso cotidiano e a sua contribuição em 

nossa carreira acadêmica precisamos, compreender o que faz dela uma Disciplina Curricular 

Nacional (DCN), o que deve ser de seu caráter intrínseco e o contraste com as problemáticas 

da sociedade, e o porquê desta se discutir desde o ensino base aos futuros cidadãos de amanhã. 

Com isso o autor Sarandy (2007, p. 1) discorre: 

 

[...] a sociologia tem a contribuir para o desenvolvimento do pensamento 

crítico, ao lado de outras disciplinas, pois promove o contato do aluno com 

sua realidade e, podemos acrescentar, bem com o confronto com realidades 

distantes e culturalmente diferentes. É justamente nesse movimento de 

distanciamento do olhar sobre nossa própria realidade e de aproximação sobre 

realidades outras que desenvolvemos uma compreensão de outro nível de 

crítica.  

 

Com isso o autor apresenta as contribuições que o ensino de sociologia traz para os 

discentes, pois dar oportunidade aos mesmos de compreender a sociedade de modo geral, ou 

seja, conhecendo toda ação humana nas diferentes situações de seu cotidiano. 

Sabemos que com o passar dos anos todos atingimos ou devemos atingir uma 

maturidade como indivíduos sociais, e que com isso somos seres dispostos de pensamentos, 

desejos e necessidade, nisto dependemos de pensar nas escolhas e suas consequências diante de 

toda a sociedade, então entendemos a sociologia com uma matéria humanística que, assim como 

outras mais, buscam a formação de pensamentos/questionamentos sobre os diversos assuntos 

que interessa a toda uma sociedade, bem como abrir novas visões de mundo/horizontes, 

entender as diferenças sociais e culturais existentes em uma sociedade e saber convive-las com 

harmonia,e isso não se deve esquivar-se do caráter e dever acadêmico, pois, é na escola onde 

aprendemos as fundamentações básicas a um indivíduo e seus valores morais para toda a vida, 

nisso formando cidadãos com um olhar mais crítico sobre tudo que estão ao seu interesse e dos 

seus semelhantes, como um ser da sociedade, e atuar dentro da forma ética e coletiva, visando 

o beneficiar a todos. Sarandy (2007, p. 2) também destaca: 

 

O conhecimento sociológico certamente beneficiará nosso educando na 

medida em que lhe permitirá uma análise mais acurada da realidade que o 

cerca e na qual está inserido. Mais que isto, a sociologia constitui contribuição 

decisiva para a formação da pessoa humana, já que nega o individualismo e 
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demonstra claramente nossa dependência em relação ao todo, isto é, à 

sociedade na qual estamos inseridos.  

 

Assim diante do que o autor apresenta a respeito das contribuições do ensino de 

sociologia, percebe-se que na sociedade dependemos uns dos outros para sobreviver, pois cada 

um tem algo a contribuir com outro. Formamos uma comunidade, onde cada um desempenha 

seu papel de forma coletiva, no intuito de se manter, e servir ao próximo. 

Passamos um terço da nossa vida buscando os conhecimentos e estar caminhando 

subsequentemente as leis, para que possa se obter o título de cidadão, e que estes devem saber 

e ter a execução do seus direitos e deveres em uma sociedade/nação exercendo assim sua 

cidadania, porém, dispomos de um órgão superior e que representa toda essa população (o 

Estado) é por meio dele que as leis são aprovadas e que as pessoas devem se ater de estar 

caminhando/adequando a elas.Nisso o Estado pensa na educação da população e pensa em 

âmbito nacional, ou seja, estabelece os planos e metas, e luta para que seja igualitário o ensino 

em todas as escolas e em todas as regiões. Assim, entra os docentes que estão em sala 

diariamente contribuindo com a educação de uma nação, que são capazes de discutir as diversas 

temáticas do mundo contemporâneo. Eles estão trabalhando e educando diversas realidades em 

cada turma e dispõe de um senso comum, que é o de formar cidadãos de caráter igualitário 

eticamente e profissional das diversas áreas do conhecimento. 

Portanto, o ensino de sociologia possibilita aos discentes um conhecimento mais amplo 

a respeito do modo de vida de uma sociedade, possibilitando aos mesmos conhecimentos para 

discutir com clareza determinado problema que venha surgir em seu contexto social. 

 

3 DISCURSO X PRÁTICA: REALIDADE DO ENSINO DE SOCIOLOGIA 

 

A experiência vívida nesse estudo nos possibilitou ter vários olhares para o ensino de 

sociologia, sabemos que as dificuldades são muitas em todos os aspectos, é um problema 

constante que todo professor de qualquer matéria enfrenta, didaticamente falando, seja por falta 

de material, desinteresse dos alunos, enfim, dificuldades sempre vai haver não só na prática 

educacional como também em toda a vida.  

Com essa experiência, nós podemos de fato abrir os olhos e realmente enxergar a 

realidade, ver com outros olhos o trabalho árduo de um professor que tem a preocupação de 

ensinar aos seus alunos o conteúdo e a preocupação de formar cidadãos pensadores, cultos sobre 

os diversos assuntos que rodeiam a nossa sociedade para que futuramente eles venham colocar 
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em prática tudo que viram teoricamente em sala de aula, na disciplina de sociologia 

especificamente. 

A pesquisa foi feita em uma escola pública do município de Rafael Godeiro/RN em uma 

turma do 3° ano do ensino médio, segundo a entrevista feita a um aluno da turma a docente 

chega na sala de aula, dá boa tarde aos seus alunos, apresenta o assunto a ser trabalhado em 

aula o qual se tratava de globalização e cotidiano, logo em seguida a docente faz uma sondagem 

para saber o nível de conhecimento da turma sobre o assunto, no segundo momento ela 

apresenta textos sobre “O que é Globalização” e também um documentário sobre o referido 

assunto e no quarto e último momento ela faz um debate sobre tudo que aprenderam na aula. 

No intuito de conhecer melhor o trabalho da docente foi entregue um questionário 

contendo seis questões subjetivas, na qual a primeira questionava a respeito das tendências 

pedagógicas na prática escolar, em qual delas a mesma tinha por base para ministrar suas aulas.  

A professora descreveu: 

 

Pedagogia Progressista, procurando preparar os alunos para o mundo em 

que vivem, tornando-os críticos conscientes das contradições existentes na 

sociedade da qual fazem parte.  

 

Vemos aí que a docente não especificou a pedagogia que ela se situava, talvez seja  

porque ela tem uma porcentagem de cada uma das pedagogias progressista, seja a libertadora, 

libertária ou a crítico-social dos conteúdos, e como ela tem a abrangência dessas três tendências, 

ela não se encaixa especificamente em nenhuma, mas, está dentro da pedagogia progressista, 

abrangendo os métodos de ensino de educar de Paulo Freire tendo o mesmo como inspiração 

caracterizando a tendência progressista libertadora, o processo de coletividade com a 

participação de todos da tendência progressista libertária e a formação de futuros cidadãos 

críticos, que saibam se posicionar sobre determinado assunto que é a tendência progressista 

crítico-social dos conteúdos. 

Seguindo a segunda pergunta: Em relação às concepções sociológicas: Quais os teóricos 

que a mesma costuma trabalhar em sala de aula? Quais os conteúdos utilizados? 

 

Émile Durkhein, Max Weber e Karl Marx. Ciências Sociais, Antropologia, 

Fatos Sociais, Classes Sociais, Globalização, dentre outros. 

 

A docente trabalha com conteúdos essenciais da sociologia, que são conteúdos ligados 

diretamente a sociedade como nós sabemos como é o caso dos fatos sociais que é objeto de 

estudo da sociologia, pois decorrem da vida social, ou seja, da vida em sociedade, e vários 
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autores vão falar disso como Émile Durkhein, Max Weber que vai trazer a questão das ações 

sociais, como Karl Marx vai se posicionar perante as classes sociais enfim, todos esses assuntos 

vão colaborar para o aprendizado dos discentes, fornecendo a ele um aporte teórico para que 

ele possa aplicar isso na vida. 

Em relação ao terceiro questionamento foi abordado: De que forma a docente ministra 

os conteúdos de suas aulas? 

 

Os alunos fazem leitura prévia (em casa); faço Slide com todo o assunto; 

Debate em sala com participação de todos; 

 

Vemos aqui o modelo de aula da docente, primeiro ela expõe o assunto aos alunos, os 

quais já estão com o assunto ligeiramente entendido nas suas mentes, pois teoricamente leram 

o conteúdo e a partir daí ela sistematiza e acrescenta novas informações e incorpora o assunto 

com o objetivo de que todos entendam, e no final vem o debate, a parte que cada aluno tem a 

oportunidade de falar e mostrar o que entendeu, expor suas ideias e trazer a interação de todos, 

essa parte é muito importante, pois se dar a oportunidade dos alunos democraticamente 

concordarem ou discordarem do referido assunto, fornece também uma participação de todos e 

uma interação entre docentes e discentes, o qual só colabora para aprendizagem de ambos. 

A quarta pergunta: A respeito do seu conhecimento em relação à filosofia e Sociologia, 

de que forma  transmite esse conhecimento aos seus alunos? 

 
Estudo bastante antes das aulas assisto documentários, leio outros textos 

além do livro didático e procuro dar minhas aulas explicando e transmitindo 

o máximo de conhecimentos possíveis, exigindo sempre a interação da turma 

e exemplificando com fatos da vida cotidiana. 

 

A preparação da docente para dar a aula é essencial, não basta só chegar e começar a 

escrever, tem que se preparar, afinal de contas, a pessoa vai ensinar alunos sobre determinado 

assunto e isso requer preparação, os conteúdos também são muito importantes como já foi 

falado, e quanto mais claro eles forem explicados, melhor vai ser para os alunos, pois realmente 

aprenderão o assunto. 

Outra questão abordada foi a respeito dos métodos de ensino de Paulo Freire, se ela 

tomava por base alguns deles para ministração de suas aulas? 

 

Sim. Exploro bastante o senso crítico e a autonomia dos educandos. 
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Como já foi falado, a docente se inspira em Paulo Freire, seus métodos de ensino são 

realmente extraordinários, aplicar os métodos freirianos na educação é aplicar experiência de 

vida, afinal de contas, Paulo Freire mostrou que qualquer ser humano tem a capacidade de 

aprender, e tendo o que aprender, basta ensinar da maneira correta, já dizia ele: “O educando 

se torna realmente educando quando e na medida em que conhece, ou vai conhecendo (...), e 

não na medida em que o educador vai depositando nele a descrição dos objetos, ou dos 

conteúdos.” (FREIRE, 1992, p. 47). O educando vai se tornar educando a cada dia que passa, a 

cada nova experiência de vida, a cada aprendizagem da vida. 

A sexta pergunta: indagava a respeito da história de vida de Paulo Freire, questionando 

se ela o tinha como exemplo para a educação. 

 
Com certeza. Paulo Freire inspira muitos educadores, pois sabia transmitir 

seus conhecimentos de forma que o aprendizado aconteça de forma rápida. 

 

De fato Paulo Freire inspira muitos educadores, afinal todo professor quer ter os 

melhores métodos de ensino, a melhor forma de transmitir esse conhecimento e com certeza 

Paulo Freire vai inspirar muitos professores, pois foi um exemplo de professor com seus 

diversos métodos de ensino, o professor de sociologia especificamente deve tomar o mesmo 

como exemplo, pois ele não só mostrou a melhor maneira de ensinar como também mostrou 

como nós devemos viver em sociedade de maneira coletiva, sempre ajudando um ao outro.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises e reflexões empreendidas até aqui apresentam a prática docente de uma 

professora que leciona a disciplina de sociologia em uma escola pública no município de Rafael 

Godeiro/RN, no intuito de conhecer como era ministrado esse ensino, realizamos uma pesquisa 

de campo acompanhado de entrevista e aplicação de um questionário com instrumento para a 

coleta dos dados. 

A pesquisa foi realizada com uma docente e um discente, vimos que a professora 

analisada não tem só discurso, ou seja, ela realmente põe em prática boa parte do que diz, a 

mesma é ciente das necessidades que há no meio social em que vive, e que através dessas 

limitações na qual é ciente, que há em seu município, ela executa sua aula na medida do 

possível, não inventando coisas que só em escola de primeiro mundo é possível, muito menos 

tendo um discurso que tudo são flores e que é uma coisa esplendorosa suas aulas, e quando 

fossemos ver a prática, não passaria de uma mera ilusão. 
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Destacamos aqui o trabalho da docente que em meio às limitações que há em seu meio 

social, seja o contexto financeiro, seja o desinteresse dos discentes em relação à matéria de 

Sociologia especificamente falando, enfim, com tudo isso, ela estimula os alunos através de 

métodos freirianos usados como metodologia, estimula os alunos ao diálogo, a interação, a 

vivência em sociedade por meio de assuntos atuais que são ministrados em suas aulas, tudo 

colaborando para a aprendizagem dos discentes. 

Vemos, porém, a desvantagem da falta de profissionais nessa área, na qual a docente 

entrevistada teve a incumbência de ensinar a adolescentes a disciplina de sociologia, sendo que 

a mesma tem formação em pedagogia, na qual tem a responsabilidade de ensinar a crianças. 

Isso é de fato uma desvantagem, porém não chega a ser um problema, pois se o professor tem 

capacidades pedagógicas, teóricas de ministrar aulas de uma área que se assemelha um pouco 

com a sua só irá trazer contribuições para a educação. 

Portanto, diante do estudo em questão podemos perceber, que mesmo com as  

dificuldades enfrentadas no cotidiano de uma sala de aula, há  um resultado positivo em relação 

ao desenvolvimento das aulas, pois tendo por base o relato do aluno e comparando ao discurso 

da professora, em parte ambos se confirmam, uma vez que a docente relata a maneira que são 

desenvolvida suas aulas, procurando incentivar os alunos a serem questionadores e pra isso 

procura ensinar de forma coletiva, dando oportunidade ao discente dar sua opinião em relação 

ao assunto trabalhado no decorrer da aula. 
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1 ENTRE FIOS DE UMA TESSITURA NARRATIVA  

 

Onde estão as narrativas? Essa pergunta pode parecer, aos olhos de muitos leigos e 

desavisados, bastante despretensiosa e singela, para não se dizer um tanto quanto imbecil. O 

que poucos podem desconfiar é que esse questionamento guarda nas poucas palavras que o 

compõem uma profunda e capciosa discussão teórica, digna das incontáveis páginas de uma 

tese de doutorado. Exagero? Sim, talvez um pouco. Mas, como alguém certa vez já disse, os 

exageros fazem parte e, inclusive, são sempre muito bem-vindos quando estamos dissertando 

sobre qualquer tema relacionada à literatura. 

De qualquer forma, não estamos escrevendo a introdução de nenhuma tese (pelo menos, 

ainda não). Sobre o que escrevemos? Sobre as narrativas, é claro; ou melhor dizendo, sobre 

essa quase fenomenal e inexplicável preponderância que elas têm em nossas vidas e em nossos 

mundos, sobre esse fascínio sem igual que são capazes de despertar em seus admiradores 

convictos, e mesmo naqueles que não reconhecem ou não compreendem a dimensão de seu 

poder.  

Uma resposta rápida e acertada à pergunta que introduz o nosso texto seria: as narrativas 

estão em todas as partes. Um outro exagero? De forma alguma, e sim a mais pura e cintilante 

das verdades já ditas, ou melhor, escritas. Basta pensarmos com um pouco mais de inteligência: 

quando abrimos um livro, estamos diante de uma narrativa; quando lemos o jornal matutino, 

estamos lendo uma narrativa; quando assistimos a um filme do Kubrick, estamos assistindo a 

uma narrativa; e (o exemplo mais esdrúxulo que conseguimos pensar) quando escutamos nossa 

vizinhança fofocar sobre a vida alheia, estamos ouvindo uma narrativa. 

É simples, então! As narrativas estão aqui e ali, estão permeando todas as situações, 

preenchendo todas as circunstâncias, estão em nossas vidas e até mesmo em nossas mentes, 
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sendo usados por todos nós como uma espécie de binóculos, como uma espécie de lente para 

que possamos compreender aquilo que julgamos ser a realidade, uma vez que “são a principal 

maneira pela qual entendemos as coisas, que ao pensar em nossas vidas como uma progressão 

que conduz a algum lugar, quer ao dizer a nós mesmos o que está acontecendo no mundo” 

(CULLER, 1999, p. 84). 

Seguindo esse mesmo raciocínio, nós sempre tentamos estruturar, organizar nossa vida 

como se fosse uma narrativa, a nossa própria narrativa, da qual nós somos os protagonistas. E 

por que fazemos isso? Para que todos se sintam um pouco como Oliver Twist? Sim, talvez 

também seja isso, mas esse não é o ponto o qual queremos chegar. Pensamos em nossa vida 

como se fosse uma grande narrativa para que possamos atribuir-lhe um fio de coerência, de teor 

lógico e racional. 

Não se trata de nenhuma divagação filosófica, como alguns podem pensar, e sim de 

sentido lógico. Ora, se sabemos que uma narrativa é uma exposição de acontecimentos 

encandeados, ligados um ao outro por fios de causalidade que lhe vão atribuir um caráter 

homogêneo; sempre tentamos reproduzir essa mesma estrutura quando pensamos em nós 

mesmos, em tudo aquilo que já vivemos e passamos até chegar onde estivermos, seja lá onde e 

como estivermos. Fazemos de nossa própria biografia um grande enredo para que possamos 

compreende-la e, acima de tudo, para que possamos compreender quem estamos nos tornando. 

Se pensássemos em um mundo apocalíptico, onde todas as estruturas narrativas 

simplesmente desaparecessem, como em um passe de mágica, o que nos restaria? Nada. Nada 

que pelo menos nos fizesse o menor sentido, já que estaríamos diante apenas de um aglomerado 

de fatos e acontecimentos desencontrados, que não nos conduziriam a lugar algum. 

As narrativas, decerto, mais do que sublimes e nauseantes, são necessárias para que 

saibamos de onde vimos e para aonde queremos chegar. Sem elas, tudo seria caos, como o 

início do mundo uma vez já nos foi descrito, isto é, já nos foi narrado. Talvez (só talvez) a 

criação desse mundo tenha se dado quando alguém decidiu narrar a primeira das histórias, 

narrar a história de todos nós, a história da humanidade. Pois a Bíblia nada mais é do que uma 

grande coletânea de narrativas, que tentam responder às perguntas que todos nós, em algum 

momento, já fizemos. Sorte para quem acredita; para quem vê tudo com um mais de 

incredulidade, há lá pelos menos boas histórias para serem lidas. 

Decerto, os dois principais campos do saber que se valem dessa primazia das narrativas, 

tornando-as o principal combustível de suas discussões e divagações teóricas, são, sem qualquer 

surpresa, a literatura e a história; aquela sendo o principal foco do nosso trabalho, o objetivo 

maior de nossos debates, e esta adentrando como um suplemento, como algo que vem prover 
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com um pouco mais de complexidade as discussões que serão suscitadas e levantadas ao 

decorrer destas páginas. 

Há uma clara e por que não dizer óbvia confluência e enlace entre literatura e história, 

uma vez que ambas são sustentadas e erguidas pelas narrativas, fazendo destas seu objeto por 

excelência de trabalho, embora o façam por meio de maneiras e com objetivos diferenciados, 

peculiares a cada uma, evidentemente. 

Sabemos que a literatura vem a ser constituída por: 

 

[...] narrativas ficcionais que são compostas por diversos elementos que a 

estruturam, como personagens, narradores, a construção dos espaços e o 

andamento temporal. Todos esses elementos desempenham funções 

determinadas dentro das mais diferentes narrativas, e se relacionam de forma 

a criar um efeito de verossimilhança dentro das construções ficcionais 

(COLOSOVSKI, 2016, p. 167). 

 

A literatura guarda em sua essência um bálsamo apaixonante e delirante, por justamente 

ter a destreza de inventar, de criar suas próprias narrativas, de ficcionalizar histórias nunca antes 

ditas, que nos prendem e nos amarram de forma sem igual, de uma forma quase covarde, 

ousamos dizer. Em um prefácio de um livro cujo nome e o autor já não nos lembramos mais 

havia a seguinte citação: “Não há nada mais voraz que uma boa história.” 

Embora já não saibamos quem disse tais palavras, não poderíamos concordar tão 

piamente com mais ninguém. As histórias (as boas histórias) trazem em seu âmago um teor 

voraz, por serem estruturas verdadeiramente monstruosas, que nos atacam por todos os lados e 

de todas as formas possíveis, como um pugilista profissional que leva ao chão seu adversário, 

que não tem sequer a oportunidade de lutar. 

A literatura, valendo-se do seu teor sublimemente artístico, simplesmente abomina a 

realidade, tece um desdém ácido aos acontecimentos ditos como verídicos. E como um mal 

contagioso, como uma patologia incurável, quem já leu pelo menos um bom livro em sua vida 

passa a compreender o mundo tido como real como algo puramente entediante. Afinal, o que é 

a realidade perto das peripécias criadas pela mente ardilosa de um escritor? Não é nada, ou 

quase nada. 

A história, por sua vez, trabalha com fatos fidedignos, com a prática de recontar 

acontecimentos e situações que verdadeiramente aconteceram no passado, uma vez que é 

composta justamente por: 
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[...] narrativas construídas a partir do cotejo e da interpretação de documentos 

históricos – sejam eles escritos ou orais – que pretendem narrar os 

acontecimentos de um povo ou região, permitindo que esses acontecimentos 

sejam conhecidos e difundidos como fatos históricos, e que aos poucos vão 

construindo uma trama que sustenta as representações da memória coletiva 

dos diferentes povos pelo mundo (COLOSOVSKI, 2016, p. 167). 

 

A história, diferentemente da literatura, não cria, não inventa nada, apenas se limita a 

recontar algo, tentando ao máximo não se distanciar do fato narrado, por ter uma espécie de 

dever moral com a veracidade dos acontecimentos. Não se pode dizer que ela tenha menos 

autonomia que a literatura, apenas se propõe a algo diferente desta. E, embora sejam campos 

de estudos distintos, com propostas diferenciadas, ainda guardam entre si um laço comum, que 

é o próprio ato de narrar. 

 

2 O AFLUENTE DE ÁGUAS FICCIONAIS E HISTÓRICAS 

 

Desta verdadeira simbiose existente entre literatura e história, que jazem submersas em 

um mesmo útero, embora separadas por uma espessa membrana, nasce uma peculiar forma 

romanesca a qual denominasse romance histórico. O romance histórico é uma vertente ou 

mesmo uma variação do clássico gênero literário, do qual é uma espécie de irmão-siamês, uma 

vez que é possível identificarmos a existência de dois seres, mas sem precisar ao certo onde um 

termina e o outro começa. 

Os chamados romances históricos buscam reconstruir um determinado tempo ou fato 

passado, usando esses acontecimentos de outrora como uma espécie de pano de fundo, como 

algo que vem a ajudar a compor a atmosfera da história que pretendem contar. E, para que isso 

aconteça, “evocam acontecimentos históricos, ou, pelo menos, se inserem num contexto sócio-

histórico preciso” (FREITAS, 1968, p. 3, apud LAVORAT; TEIXEIRA, 2010, p. 2). 

Os romances históricos fazem uma espécie de reconfiguração histórica, isto é, optam 

por recontar parte da história de um determinado povo ou região por meio de uma configuração 

especial, ou melhor, por meio da configuração ficcional, valendo-se de “acontecimentos 

significativos da época que, no enredo, estão ligados aos destinos dos homens figurados” 

(LUKÁCS, 2015, p. 34). 

Isso não deve ser interpretado, no entanto, como uma tentativa de reconstrução 

aproximada de uma determinada época passada; uma vez que, se assim fosse, estaríamos diante 

de um mero recorte histórico, e não de uma obra literária. O escritor nos dará a sua interpretação 

particular de parte do passado de algo, sem qualquer compromisso com a verdade dos fatos, já 

que o romance histórico é, acima de tudo, uma obra ficcional, que, sim, guarda certos traços 
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com a realidade, mas não está de forma alguma submisso a ela. Essa construção à revelia estará 

imediatamente expressa através do “modo como ele [o escritor] inventa a trama e escolhe a 

personagem principal” (LUKÁCS, 2015, p. 49). 

Embora não seja uma representação fidedigna de acontecimentos transcorridos, as obras 

romanescas históricas não deixam de representar portais para épocas de um passado longínquo, 

para lugares que a memória nacional muitas vezes deixa de nos transportar, e são a oportunidade 

para que conheçamos personagens há muito esquecidas pelo imaginário comum e também para 

que tenhamos a experiência virtual de momentos centrais da história de nossas terras natais, 

sempre, claro, com uma atmosfera ficcional a nos rondar. O leitor de um romance histórico está 

condicionado, nesse sentido, a vivenciar a “gênese histórica das personagens históricas 

importantes, e a tarefa do escritor consiste em tratá-las de forma que pareçam como 

representantes efetivas dessas crises históricas” (LUKÁCS, 2015, p. 56). 

Um proeminente e instigante exemplar dessa peculiar forma de se ponderar e configurar 

o gênero romance vem a ser a obra Ualalapi, cuja autoria pertence a Ungulani Ba Ka Khosa1, 

publicada, pela primeira vez, em 1987, tendo, inclusive, ganhado o Grande Prêmio de Ficção 

moçambicana, em 1990. 

Ualalapi é um romance que aborda explicitamente os delicados e sutis meandros dessa 

arte quase artesanal, que é o próprio ato de narrar, buscando constituir-se como um locus 

amoenus, isto é, como um ponto de encontro ou mesmo de parcimônia entre a perspectiva 

ficcional e histórica, por impregnar o seu discurso narrativo de incontáveis questionamentos e 

referências historiográficas, ao abordar, em seu enredo, o apogeu e o declínio do antigo Império 

de Gaza, que encontra o seu fim, que vê iniciar-se sua era das trevas pelas pálidas e gananciosas 

mãos dos portugueses. 

Essa obra apresenta uma dinâmica diferenciada em relação ao seu discurso narrativo, 

por ser dividida em 6 capítulos, que mais parecem contos interdependentes, que poderiam ser, 

aliás, analisados separadamente, mas que, devido a própria ordenação em que estão dispostos 

no plano narrativo, constituem a obra romanesca como um tudo. Uma única personagem irá se 

manter durante todo a narrativa (as demais têm apenas aparições fortuitas), funcionando como 

um catalisador das ações e como um laço causal, que une as narrativas menores, atribuindo a 

elas uma perspectiva de continuidade e encadeamento. 

Essa personagem trata-se do resgate histórico da figura do Imperador Ngungunhane, 

cujas ações evocadas, quer direta ou indiretamente, fazem com que “as diferentes histórias 

                                                             
1 

 
Pseudônimo de origem tsonga de Francisco Esaú Cossa, escritor de nacionalidade moçambicana 
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isoladas funcionem como independentes e, ao mesmo tempo, dependentes” (FONSECA; 

MOREIRA, 2007, p. 29). 

O romance tematiza a história recente de Moçambique, uma vez que o antigo Império 

de Gaza ocupava terras que, hoje, pertencem a esse país. O próprio povo Nguni, o filho 

primogênito do extinto Império (que chegou a conquistar outras terras e dominar outros povos, 

em uma postura claramente imperialista), é um ancestral não tão distante do povo moçambicano 

dos dias atuais. Para tanto, há um resgate de fatos históricos do século XIX, que desenham a 

figura inclemente de um reino que passa a avançar a terras que não são suas e a escravizar outras 

tribos, mas que, em um determinado momento, encontra um inimigo superior a si em força, e 

acaba por sucumbir a ele; caí ao chão frente ao seu opositor e novo conquistador. A fera eis que 

é conquistada e enjaulada, restando apenas os ruídos, as marcas sonoras dos seus antigos e 

insignes rugidos. 

 

3 O MOSAICO FICCIONAL: AS MÚLTIPLAS FACES DE NGUNGUNHANE  

 

Os episódios resgatados e apresentados ao longo do romance ajudam a construir, a 

remontar a figura histórica do Imperador Ngungunhane. As seis narrativas breves dão ao leitor 

visões separadas e encaixantes de quem era essa personagem, como se fossem peças de um 

grande quebra-cabeça, que, somente quando estão combinadas, formam e evidenciam a 

verdadeira face tirana e impiedosa do monarca de Gaza. 

Mesmo antes de iniciada a narrativa, o leitor depara-se com uma nota do autor sobre o 

imperador, que traz um questionamento imediato sobre a visão histórica de Ngungunhane como 

um ser quase onipotente nas terras conquistadas por ele, indagando o real poder que ele supunha 

ter sobre os povos militarmente submissos aos ngunis e à sua figura: 

 

É verdade que Ngungunhane foi imperador das terras de Gaza na última fase 

do império. (...) O que se dúvida é o fato de Ngungunhane, um dia antes de 

morrer, ter chegado a triste conclusão de que as línguas de seu império não 

criaram, ao longo da existência do império, a palavra imperador (KHOSA, 

1987, p. 11). 

 

Uma outra particularidade do romance é ter, sempre antes do início de cada capítulo, 

um trecho numerado, denominado “fragmentos do fim”, que se entremeiam às narrativas. Esses 

fragmentos são constituídos por cartas e relatórios históricos sobre o período em que a história 

se passa, o que acaba por aproximar ou mesmo refletir sobre esse aparente sincronismo entre o 

conteúdo historiográfico e o fazer ficcional. Os denominados “fragmentos do fim” acabam por 
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ajudar a compor todo o teor crítico que subjaz e motiva a obra, suscitando uma desmistificação 

da figura do Imperador, por serem usados como um: 

 

[...] mecanismo de desconstrução do discurso histórico a partir de ações que 

se aproximam do próprio fazer historiográfico, em um movimento semelhante 

ao realizado nas narrativas que compõem a obra, no qual os próprios 

elementos da ficção são utilizados para questionar as construções históricas 

em torno da figura de Ngungunhane (COLOSOVSKI, 2016, p. 178). 

 

Adentrando especificamente na análise das narrativas que compõem o romance, a 

primeira delas (que, inclusive, nomeia a obra) retrata as circunstâncias de como Ngungunhane 

subiu ao trono do Império de Gaza, logo após o falecimento do seu pai, Muzila. Temeroso em 

perder o controle do reino para o seu irmão, de nome Mafamene, Ngungunhane ordena a um 

guerreiro de nome Ualalapi que o mate. 

Ao ordenar a morte do seu próprio irmão, como a garantia de sua ascensão perene à 

frente da governança do reino, começam a ser delineados os traços da personalidade de 

Ngungunhane, sendo destacada sua índole impiedosa e desumana, que não hesita em ordenar o 

derramamento de sangue, como um preço banal a ser pago para concretização dos seus 

objetivos, mesmo que esse sangue seja o de sua própria família. 

É interessante nos atentarmos, entretanto, para um outro aspecto que permeia e circunda 

esse capítulo: a questão da personagem Ualalapi, que aparece somente neste momento da 

narrativa, nomear a obra como um todo. 

Na tradição literária, é comum que as narrativas sejam nomeadas a partir de suas 

personagens centrais, como comumente acontece com os Romances de Formação (Emma, de 

Jane Austen, por exemplo, e muitos outros). Quando ponderamos que a obra em questão tem 

por personagem central (ou, pelo menos, como a única que tem uma presença mais extensa ao 

longo das páginas) a figura do Imperador, seria mais coerente que esta personagem nomeasse 

a obra, e não a representação de um ser mediano na configuração social do próprio império, 

como é o caso de um mero guerreiro. 

Parece ser uma explicação razoável para esse fato a própria proposta do romance 

histórico, que é (como já explicado anteriormente) traçar um panorama geral de uma época 

passado. Pois, segundo Lukács (2015, p. 56), essas “personagens ligadas à vida do povo, 

alcançam na figuração uma dimensão histórica maior que as personagens centrais e conhecidas 

da história.  

Passados alguns anos, uma moça de nome Domia, filha de Mputa, certa de que o pai 

havia sido vítima de uma injustiça, arquiteta um plano para matar aquele que ordenou o cessar 
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definitivo da respiração de seu progenitor. O intento da jovem, no entanto, fracassa, tendo sido 

ela brutalmente estuprada e morta pelo Imperador: 

 

[...] pois tentou, de imediato, desferir a faca no peito do imperador. Este 

empurrou a mão da moça e sentiu a faca penetrar na sua coxa direita. Não 

ligou importância. Retirou a faca da mão da moça e possuiu-a brutalmente, 

ela em baixo e ele em cima, ela esperneando e tentando batê-lo, ele ofegante 

e tentando esmagá-la com o seu peso de homem e de rei (KHOSA, 1987, p. 

52). 

 

No final do capitulo, o narrador insinua o quão era mascarada e deturpada a imagem do 

Hosi (sinônimo para imperador em uma das línguas existentes no reino) para os súditos do 

império, tendo sido muitos dos atos cruéis do rei ocultados aos olhos deles, buscando sempre 

ser passada aos vassalos a efigie de um homem onipotente e sem quaisquer fraquezas ou marcas 

de humanidade: “E poucos foram os que souberam que Ngungunhane tinha uma marca 

indelével na coxa direita do seu corpo” (KHOSA, 1987, p. 53). 

“Damboia” é o nome dado à terceira narrativa, em referência à tia do Imperador, irmã 

mais nova de Muzila, uma mulher que exercia uma certa ingerência sobre os comandos do 

sobrinho, sendo, por vezes, descrita tão cruel quanto ele. Damboia é acometida por uma morte 

assombrosamente fantástica e insólita, tendo perdido todo o sangue que corria pelas veias de 

seu corpo devido a um ciclo menstrual fatalmente abundante e ininterrupto: 

 

[...] morreu de uma menstruação de nunca acabar ao ficar três meses com as 

coxas toldadas de sangue viscoso e cheiroso que saía em jorros contínuos, 

impedindo-a de se movimentar para além do átrio da sua casa que ficava a uns 

metros da residência do imperador das terras de Gaza [...] (KHOSA, 1987, p. 

61). 

 

Por pertencer à família real do império de Gaza e ser uma das poucas pessoas da corte 

a manter um diálogo quase equilibrado com o imperador, a morte de Damboia não representa 

somente a morte de uma aliada e conselheira de Ngungunhane, mas pode estar representando o 

próprio início do declínio do império. O sangue de Damboia equivale alegoricamente a própria 

vitalidade do reino de Gaza, a ambrosia2 que mantinha a governança nguni perene, quase 

imortal. Ao jorrar abruptamente do corpo da mulher, o próprio império se vê definhar, à guisa 

do esmorecimento daquela que simbolizava (depois do imperador, é claro) a força da dinastia 

reinante. 

                                                             
2 Na mitologia clássica, o alimento dos deuses do Olimpo, que concedia a estes à dádiva da imortalidade. 
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Com a morte fascinantemente misteriosa de Damboia, há a eclosão de uma outra 

circunstância inexplicável pelas leis naturais, que permanece a sustentar e alastrar sentimentos 

assombrosos e inquietantes pelo reino: “Um fenômeno estranho passava-se nos arredores: 

cadáveres aparecerem à superfície das águas lodosas, se é que era água aquele líquido pastoso 

e espesso” (KHOSA, 1987, p. 64). 

Esse fenômeno está representando alegoricamente à violência sem limites sobre a qual 

o reinado de Ngungunhane era erguido. Os cadáveres que surgiram misteriosamente nas águas 

do rio talvez sejam os próprios restos mortais dos inimigos do imperador, de todos aqueles que 

ousaram confrontar suas ordens e decisões e que, por causa disso, pagaram com a vida. O 

sangue de Damboia rememorou o sangue de muitos inocentes, que fora derramado pelas mãos 

do imperador, manchando de um vermelho espesso a memória de um reinado carniceiro. 

Na narrativa seguinte, denominada “O cerco ou fragmentos de um cerco”, o sangue 

permanece sendo um elemento presente, quase como se estivesse jorrando das páginas do livro, 

e manchando as mãos do leitor, como as próprias mãos do imperador estavam. Neste capítulo, 

é descrito o cerco feito à fortificação de Chirrime, onde estava abrigado um povo inimigo dos 

nguni, denominado de Chope. 

É descrito o estado de sítio em que os nguni submeteram os chope, por estes estarem 

com um contingente de soldados menor que o daqueles, e expostas as privações pelas quais o 

lado mais fraco da guerra passou antes do ataque final: 

 

Mulheres e crianças ao colo circulam como sonâmbulos sem destino pelo 

cercado[...]Três guerreiros lutam pela posse dos líquidos intestinais. Um 

pouco distante da cena uma mulher dá a sua urina a uma criança. Os arbustos 

que outrora povoavam o cercado desapareceram. As casas envelheceram. Os 

velhos incapazes de se susterem com as bengalas, circulavam pela fortificação 

de gatas. Os miúdos, convencidos da existência de ratos, passavam as tardes 

fazendo ratoeiras que destruíam na manhã seguinte. E já ninguém chorava. 

Todos riam, um riso que parava nos lábios (KHOSA, 1987, p. 85). 

 

Durante todo o capítulo, as descrições dos horrores da guerra tornam clara a postura 

imperialista que comandava o império de Gaza, e subjazia o próprio ideal do povo nguni, que 

se entendia como superior aos demais, como uma forma de justificar as atrocidades cometidas 

nos inúmeros avanços territoriais realizados a mando do imperador Ngungunhane: 

 

Não pensem que haverá guerra. Não, não haverá guerra. Nós não lutamos com 

animais. Nós matamos os animais. Se vos mando treinar é para afugentar a 

preguiça que cultivaram nestes dias de repouso. Por isso, selvagens que se 

chamam Chope (KHOSA, 1987, p. 87). 
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Por fim, a narração do ataque final demonstra, além da força bélica do império, a figura 

que Ngungunhane construía para si à frente da nação de Gaza, como implacável, destemido e 

insaciável por sangue e poder. As atrocidades cometidas em seu nome ganham um caráter 

indelével, isto é, que não podem ser apagadas ou esquecidas: 

 

A matança foi de tal ordem que as gerações vindouras sentiram o cheiro de 

sangue quente misturado ao capim. As populações da zona emigraram para 

sempre, incapazes de suportarem o cheiro dos mortos que se colora ao abobe 

das cubatas. As famílias que resistiram ao êxodo durante meses viram-se na 

contingência de abandonar a zona pelo simples facto de o milho ter o sabor do 

sangue e a água dos poços a conter restos de ossadas humanas (KHOSA, 1987, 

p. 88). 

 

A quinta e penúltima narrativa é chamada de “O diário de Manua” e, como o próprio 

título já sugere, é centrada na personagem Manua, filho de Ngungunhane e herdeiro legítimo 

ao trono do império de Gaza. Há, neste ponto do romance, uma drástica variação do foco 

narrativo, que passa a ser oriundo de um diário escrito pelo próprio Manua. São as palavras e 

impressões deste que darão agora continuidade à história. 

Esse capítulo marca o início da derrocada do império de Gaza frente à ameaça dos 

portugueses, como se Manua adentrasse na narrativa tal qual uma espécie de anjo da morte, 

como um símbolo de mau-agouro, que traz consigo os tempos difíceis que começam a chegar 

a todos do reino, principalmente ao seu líder. Os sonhos que atormentam Manua à noite, quando 

este ainda está a bordo do navio, já adiantam ao leitor e quiçá a própria personagem a era 

apocalíptica que começa a se instaurar: “Recolheu ao beliche que lhe estava reservado e dormiu. 

Sonhou com lanças e savanas secas e verdejantes. Viu serpentes a enrodilharem-se no corpo 

bojudo do pai e sorriu” (KHOSA, 1987, p. 98). 

Manua não é descrito simplesmente como o filho do rei, e sim como um sujeito 

diaspórico, ou seja, como alguém que teve, desde muito cedo, um contato mais direto com a 

cultura de um outro povo (no caso, o homem branco), assimilando para si traços culturais, a 

ponto de renegar seus próprios costumes vernáculos: 

 

Quando eu for imperador eliminarei estas práticas adversas ao Senhor, pai dos 

céus e da Terra. Serei dos primeiros, nestas terras africanas a aceitar e assumir 

os costumes nobres dos brancos, homens que estimo desde o primeiro dia que 

tive acesso ao seu civismo são (KHOSA, 1987, p. 100). 

 

Como é bastante perceptivo e significativo para a narrativa, no trecho “[...]Senhor, pai 

dos céus e da Terra”, Manua faz uma evocação ao Deus cristão, à entidade venerada pela cultura 
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dos brancos, e não aos muitos deuses de sua terra natal, o que é considerado pela tradição 

judaico-cristã como uma prática pagã. Essa evocação corrobora no plano do discurso narrativo 

o processo voluntário de assimilação cultural pela qual Manua introduziu-se. 

Uma outra ação de Manua, que se constitui como um ataque direto aos costumes e 

crenças de seu povo, foi o ato de comer peixe, ainda em sua viagem ultramarina. Por mais que 

a sua psique estivesse em concordância com os costumes dos brancos, o próprio corpo de 

Manua parece não aceitar tal heresia, provocando o vômito do alimento, o que acaba por 

evidenciar ao leitor o próprio conflito interno pelo qual a personagem vive praticamente 

dividida entre dois mundos opostos: 

 

Cabeças de peixe com olhos brilhantes e reluzentes repousavam à superfície 

da pasta de arroz. O vinho coloria, aqui e ali, o arroz que um liquido amarelo 

azedava. Bolhas enormes rebentavam de segundo a segundo. Era o seu 

vômito. Incrédulo ainda ficou parado, contemplando o vômito. As mãos 

escorreram pela porta (KHOSA, 1987, p. 98). 

 

Manua não consegue se readaptar aos costumes e ao cotidiano da vida do povo nguni, 

por mais que esses fossem os seus costumes e o seu povo consanguíneo. A cultura do homem 

branco já havia se impregnado, e dentro de si estava instalada uma verdadeira guerra, tal qual 

ou mesmo pior àquela descrita na narrativa anterior, entre os nguni e os chope. Manua, por fim, 

enlouquece e morre: 

 

[...] Manua bebia com muita sofreguidão devido ao feitiço dos bisavós que se 

irritaram por aqueles modos estrangeiros no andar, no vestir e no falar. O pênis 

minguava de dia para dia. No dia da sua morte acordou sem nada entre as 

coxas a apanhou a maior bebedeira de sempre (KHOSA, 1987, p. 105). 

 

Durante esse capítulo, a figura de Ngungunhane é construída a partir dos contrastes e 

oposições realizadas com a do seu herdeiro. O que subjaz essa parte da narrativa é o contraponto 

delineado entre pai e filho, que representam o homem africano em sua essência mais pura, em 

sua forma mais autentica; e o homem africano diaspórico, que carrega em si traços da cultura 

do homem europeu, que permeiam seu modo de ser e agir sobre o mundo, respectivamente. 

O leitor também tem conhecimento da figura do imperador como pai, que se apresenta 

um tanto quanto frígido e apático, não demonstrando uma real comoção pela morte do seu filho 

primogênito, e sim com aquilo que ele tinha se tornado, um ser híbrido, que causa vergonha e 

repugna à figura real. É levantada, inclusive, a hipótese de que Ngungunhane estivesse 

envenenando Manua, como uma forma de solucionar os problemas que ele trazia ao seu reinado, 
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já ameaçado pelas investidas portuguesas: “[...] Manua fora envenenado pelo pai, pois era uma 

vergonha para os nguni ver um filho seu assimilar costumes de outros povos estrangeiros” 

(KHOSA, 1987, p. 105). 

 

3.1 O último rugido de um imperador 

 

A sexta e última das narrativas que compõem Ualalapi tem por título “O último discurso 

de Ngungunhane” e traz ao leitor, pela primeira vez durante toda a obra, a voz da personagem 

do imperador, por meio do recurso do discurso indireto livre, mesclando a fala deste com as 

intervenções da voz do narrador. 

Em seus últimos momentos nas terras de Gaza, as quais comandou com mãos de ferro 

por 11 turbulentos anos, e já à mercê dos portugueses, Ngungunhane discursa à nação, a porta 

do navio que o levara para o seu exílio, longe dali. Mesmo dominado, como uma fera enjaulada 

depois de ser encurralada por caçadores muito bem armados, o agora ex-imperador não perde 

a majestade nem muito menos sua característica empáfia, e lança uma maldição àquelas terras 

e a todos que ali estavam, a contemplar sua derrota. 

A quase profecia esbravejada por Ngungunhane fala dos anos que se seguirão após a 

queda do império, isto é, do próprio período colonial, que se inicia após sua partido no navio. 

O faz de forma verdadeiramente apocalíptica, em um discurso capaz de o projetar para a 

história: 

 

E por todo o lado, como uma doença que a todos ataca, começarão a nascer 

crianças com a pele da cor do mijo que expelis com agrado nas manhãs. Serão 

crianças da infâmia. E pela primeira vez na nossa vida vereis filhos rejeitando 

as mães que se atirarão às casas onde o corpo se venderá ao preço do pão, 

fornicando com as crias que desconhecem e apontando ao acaso os 

presumíveis pais da caterva de miúdos que nascem às dezenas. As doenças 

nunca vistas tocar-vos-ão a todos, e não darão ouvidos ao curandeiro, porque 

haverá casas onde espetarão ferros pelo corpo [...] (KHOSA, 1987, p. 119). 

 

As palavras proferidas por Ngungunhane possuem uma longa extensão temporal, 

capazes de projetar o leitor para anos vindouros, circunstanciando as terras que pertenciam ao 

antigo império de Gaza muito tempo depois da partida do seu líder, em um período em que já 

possuem um outro nome, mas ainda sofrem as consequências da partida forçada: 

 

[...] gritou como nunca, silenciando as aves e o vento galerno, petrificando os 

homens e as mulheres com as palavras que saíam em catadupa e que 

percorrem, em outras bocas, gerações e gerações em noites de vigília e 



 

 

P
ág

in
a1

9
5

2
 

insônias, dada a força premonitiva que carregavam nessa manhã sem outro 

registro que o mar sem ondas, o paquete atracado, o sol com a mesma cor, as 

nuvens de todos os tempos, a multidão concentrada, Ngungunhane falando 

[...] (KHOSA, 1987, p. 115). 

 

Esse último capítulo traz uma nova variação em relação ao foco narrativo, que se mostra 

um verdadeiro desafio a ser superado para a compreensão da narrativa como um todo, uma 

espécie de chave do tesouro a ser encontrada por quem quer ter acesso às mais profundas 

significações da história. 

 

4 À SOMBRA DE UM IMPÉRIO ADORMECIDO  

 

Devemos entender que todas as histórias são vivas e assim permanecem porque são 

sempre passadas a diante, passadas a pessoas de outras gerações, sempre por bons narradores, 

que se recusam a delas esquecer e (o mais importante) que as mantém sempre jovens e vivazes 

na mente dos demais, já que a “reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os 

acontecimentos de geração em geração. Ela corresponde à musa épica no sentido mais amplo 

(BENJAMIM, 1994, p. 211). 

Por mais que Ngungunhane tenha embarcado no navio e jamais retornado às terras de 

Gaza, por mais que o império nunca mais tenha se reerguido, a história daquele povo e seu líder 

tirano ainda resiste; nunca se deixou dominar pelo invasor. A memória dos nguni perdurou a 

chegada dos portugueses, e misturou-se a eles. 

Os nguni e os portugueses formam, agora, um outro povo, um povo miscigenado, que 

guarda as lembranças dos fatos passados na mente e no corpo, mas que também passa a construir 

sua própria história, que, um dia, também será passada a diante: 

 

Muitos dos filhos destes homens ficarão nestas e aprenderão as nossas línguas 

e dançarão as nossas danças e casarão com as nossas mulheres à vista de toda 

a gente e serão nossos irmãos de verdade porque esconjurarão com os 

curandeiros do amanhã os seus males de séculos (KHOSA, 1987, p. 122). 

 

Ngungunhane ascendeu ao trono do império de Gaza depois da morte de seu pai, e lá se 

manteve à custa de muito sangue inocente derramado. Um déspota e ganancioso governante, 

que sucumbiu frente à cobiça do inimigo que se mostrou mais forte do que si. A história não 

louva sua figura, mas também não a desmerece. Ele é uma de suas mais conhecidas e 

controversas personagens, e talvez seja isso o que realmente importa – ser lembrado. 
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Para concluirmos, torna-se bastante perceptível que Ualalapi é uma obra que focaliza à 

construção da figura historicamente emblemática de Ngungunhane, e o faz de forma bastante 

diferenciada e contrária àquela espécie de fórmula mágica que rege a maioria dos romances 

históricos, que pressupõe a “ficcionalização de uma figura ou um acontecimento histórico 

dentro de uma estética realista” (COLOSOVSKI, 2016, p. 181). 

A tessitura da obra apresenta constantes vicissitudes no plano do discurso narrativo, 

contendo inúmeras prolepses, isto é, adiantamentos de acontecimentos que serão mostrados ao 

leitor posteriormente. Essas variações dão à construção temporal do romance ares de tempo 

psicológico, embora o seja realmente cronológico, por apresentar vários marcadores de 

progressão temporal ao longo de suas páginas, que situam o leitor em um plano histórico 

preciso. Esse fato pode ser explicado como uma tentativa de injetar, ou melhor, de tornar ainda 

mais evidente os aspectos de literariedade3 do texto, isto é, de revelar-nos o seu próprio DNA 

poético, que o afasta da lembrança de um simples relato histórico. 

Ualalapi é ungido a partir de uma estrutura fragmentada que, a partir das aparições 

circunstanciais de diferentes personagens que possuem relações diretas ou indiretas com o 

imperador, nos apresenta os diferentes e profundos meandros da personalidade e essência do 

homem que, por muitos anos, esteve à frente do império de Gaza. 

A apresentação de suas muitas faces é feita a partir de um sincronismo quase fantástico 

com as faces de seu próprio reino: “O império desabou para todo o sempre. Já tinha desabado 

com a partida de Ngungunhane” (KHOSA, 1987, p. 125). Império e imperador são apresentados 

como um só, como um único ser ficcionalizado e apresentado ao leitor, sob a atmosfera de 

acontecimentos históricos; embora, é claro, a ficção esteja sempre à frente da história. 

Ualalapi é ungido a partir de uma estrutura fragmentada que, a partir das aparições 

circunstanciais de diferentes personagens que possuem relações diretas ou indiretas com o 

imperador, nos apresenta os diferentes e profundos meandros da personalidade e essência do 

homem que, por muitos anos, esteve à frente do império de Gaza. 

A apresentação de suas muitas faces é feita a partir de um sincronismo quase fantástico 

com as faces de seu próprio reino: “O império desabou para todo o sempre. Já tinha desabado 

com a partida de Ngungunhane” (KHOSA, 1987, p. 125). Império e imperador são apresentados 

como um só, como um único ser ficcionalizado e apresentado ao leitor, sob a atmosfera de 

acontecimentos históricos; embora, é claro, a ficção esteja sempre à frente da história. 
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RESUMO 

 
As obras do escritor angolano Pepetela demarcam uma visão crítica do autor sobre a história da Angola 

e das tensões sociais vivenciadas no país. Essas questões são vistas de modo marcante nas obras Geração 

da Utopia e Predadores, por meio dos personagens dos dois romances. Em vista disso, este trabalho 

tem como principal objetivo analisar as representações das elites pós-coloniais em Geração da Utopia 

e Predadores, obras do escritor angolano Pepetela. Buscou-se, mais especificamente, estabelecer noções 

acerca do pós-colonialismo, tecendo uma relação entre as teorias pós-coloniais e a literatura angolana, 

por meio de um estudo teórico-crítico de dois personagens de romances de Pepetela, respectivamente, 

Malongo, de Geração da Utopia e Vladimiro Caposso, de Predadores. Ambas as personagens são 

membros da elite angolana, denominada por Pepetela como a nova burguesia e demonstram muitas 

tensões sociais que se caracterizam como heranças da Angola colonial. Assumem-se, nessa investigação, 

os protocolos de pesquisa qualitativa de cunho analítico teórico-crítico, especificamente no que diz 

respeito à análise da obra e à escolha do referencial teórico. Para tanto, como aporte teórico, utilizam-se 

as contribuições de Rita Chaves e Tânia Macedo (2009), Inocência Mata (2000; 2013), Ana Mafalda 

Leite (2000), Boaventura Sousa Santos (2014), Edward Said (2011), dentre outros. Desse modo, com 

ilustração do corpus de pesquisa acerca das elites angolanas, é possível perceber relações de coerção 

semelhantes às que se constituíram outrora entre o colono e o colonizador, tendo em vista que as elites 

pós-coloniais exercem seus domínios através da reafirmação do pensamento colonial.  Essa percepção 

crítica sobre a história dos países colonizados, especialmente sob a ótica de Pepetela acerca da Angola, 

denota que as relações de dominação continuam a ser perpetuadas através de práticas e comportamentos 

que remetem aos princípios ideológicos do pensamento colonial. 

 

Palavras-chave: Literatura africana pós-colonial. Elites pós-coloniais. A Geração da Utopia. 

Predadores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pepetela – pseudônimo de Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos – destaca-se no 

cenário literário contemporâneo, consolidando-se como um dos maiores escritores de Língua 

Portuguesa da atualidade. A relevância do conjunto da sua obra foi amplamente reconhecida 

quando o escritor angolano foi agraciado em 1997 com o prêmio Camões, considerado um dos 

maiores galardões da Língua Portuguesa. (MATA, 2009). Essa literatura engajada é construída 

pelo autor através do seu peculiar tom irônico e irreverente: Pepetela tece duras críticas aos 

projetos políticos, econômicos e sociais desenvolvidos em Angola após sua independência do 
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regime colonial português em 1975. Além disso, ao esclarecer os processos históricos de 

resistência, de luta e de desilusão ou de reorientação utópica, o angolano propõe uma reflexão 

acerca de problemas enfrentados por diversas sociedades contemporâneas que passaram por um 

processo semelhante de colonização.  

Busca-se nesse artigo contemplar as representações das elites pós-coloniais em Pepetela. 

A partir da ideia acerca do processo de descolonização serão feitas ponderações que ensejam 

tratar das relações de poder que surgiram em Angola após sua independência, procurando 

ressaltar que o novo regime político, econômico e social não extinguiu verdadeiramente a 

postura e o pensamento colonialista. Deste modo, constituem-se como corpus de pesquisa as 

narrativas de Pepetela: Geração da Utopia e Predadores, por se entender que nesses romances 

o autor trata das relações de poder que se estabeleceram em Angola a partir do desenvolvimento 

das elites pós-coloniais.  

Ademais, a transfiguração de momentos históricos no fazer literário de Pepetela que 

remete ao período colonial e pós-independência são um importante instrumento de reflexão 

para se estudar e compreender a vida política e social de Angola contemporânea. As teorias 

pós-coloniais, nessa perspectiva, constituem-se como basilares para se exercer um determinado 

posicionamento sobre os romances de Pepetela, pois é a partir delas que será possível descrever, 

demostrar e analisar as elites angolanas denominada por Pepetela como “nova burguesia” 

(CHAVES; MACÊDO, 2009, p. 44), representadas por personagens que constituem essas duas 

obras do autor.   

Nesse sentido, este trabalho tem como principal objetivo analisar as representações das 

elites pós-coloniais em Geração da Utopia e Predadores, obras do escritor angolano Pepetela. 

Buscou-se mais especificamente estabelecer noções acerca do pós-colonialismo, tecendo uma 

relação entre as teorias pós-coloniais e a literatura angolana, por meio de um estudo teórico-

crítico de dois personagens de romances de Pepetela, respectivamente, Malongo, de Geração 

da Utopia e Vladimiro Caposso, de Predadores. Ambos os personagens são membros da elite 

angolana e demonstram muito das tensões sociais que se caracterizam como heranças da Angola 

colonial. Assumem-se, nessa investigação, os protocolos de pesquisa qualitativa de cunho 

analítico teórico-crítico. Para tanto, como aporte teórico, utilizam-se as contribuições de Rita 

Chaves e Tânia Macedo (2009), Inocência Mata (2000; 2013), Ana Mafalda Leite (2000), 

Benjamim Abdala Júnior (2003), Boaventura Sousa Santos (2014), Edward Said (2011), dentre 

outros.  

É estabelecida, nesse sentido, uma relação entre o objeto de estudo deste artigo – as 

elites pós-coloniais angolanas em Pepetela – com as teorias pós-coloniais, pois essas 
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concepções teóricas se propõem a evidenciar as heranças deixadas pelo processo de colonização 

que reforçam as desigualdades, por considerarem que as antigas práticas colonialistas estão 

presentes nos países africanos mesmo depois de sua independência. A partir dos estudos pós-

coloniais e do olhar atento de Pepetela em Geração da Utopia e Predadores acerca das elites 

angolanas, pretende-se compreender relações semelhantes as que se constituíram outrora ente 

colono e colonizador – ainda não superadas – tendo em vista que as elites pós-coloniais exercem 

seus domínios através da reafirmação do pensamento colonial.   

 
2 A LITERATURA PÓS-COLONIAL ANGOLANA À LUZ DAS TEORIAS PÓS-

COLONIAIS 

 

Para Sousa Santos (2014), o termo pós-colonialismo pode ser compreendido a partir de 

duas acepções. A primeira está relacionada a um período histórico, “aquele que se sucede à 

independência das colônias, e a segunda é a de um conjunto de práticas e discursos que 

desconstroem a narrativa colonial escrita pelo colonizador e procuram substituí-la por 

narrativas escritas do ponto de vista do colonizado” (SOUSA SANTOS, 2014, p. 26). É a partir 

dessa segunda acepção que surgem abordagens teóricas que almejam a compreensão das 

heranças deixadas pelo colonialismo, contribuindo, assim, para uma melhor compreensão do 

sujeito e da sociedade pós-colonial.  

Nessa perspectiva, as teorias pós-coloniais remetem a um conjunto de abordagens –

filosóficas, políticas e literárias – que influenciam a uma resistência ideológica ao colonialismo 

e às antigas práticas coloniais, que apontam para uma aversão das instituições colonialistas e 

suas heranças que vigoram até os tempos atuais. A partir dessas teorias pode-se falar também 

do despertar de uma consciência anticolonial e considerar que ao longo dos processos de 

colonização foram estabelecidas relações de exploração e de dominação que buscaram 

menosprezar as identidades do povo colonizado através de uma supervalorização das tradições 

culturais do colonizador.  As teorias pós-coloniais também se debruçam sobre uma variedade 

de textos, sejam eles literários ou não-literários, que remetem às relações de poder que se 

estabeleceram entre o colonizador e o colonizado.  

É importante destacar também que a Literatura Angolana Pós-colonial se tornou uma 

importante aliada dos livros de História, pois nessas narrativas são retratados os processos 

históricos que vão desde a colonização e lutas pela independência até a libertação da nação e às 

marcas deixadas pelo colonizador português. Além disso, através da relação que se estabelece 

entre a Literatura e as teorias pós-coloniais, compreende-se a possibilidade de se conhecer a um 
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passado marcado pela dominação do colonizador e os seus efeitos estruturais nessas sociedades. 

Para Ana Mafalda Para Leite (2000, p. 12-13): 

 

A afinidade entre os estudos culturais e pós-coloniais permite uma reflexão 

sobre a transmigração das teorias sobre a relação entre o local e o global e 

assinala uma análise das práticas culturais do ponto de vista da sua imbricação 

com as relações de poder. Neste sentido, a perspectiva analítica pós-colonial 

nasce também de um sentido político da crítica literária. Os estudos teóricos 

do pós-colonialismo tentam enquadrar as condições de produção e os 

contextos socioculturais em que se desenvolvem as novas literaturas. Evitam 

tratá-las como extensões da literatura europeia e avaliar a originalidade destas 

obras, de acordo com uma norma ocidental, despreocupada ou desconhecendo 

o seu enraizamento. 

 

A partir da reflexão proposta pela autora nota-se que tanto a crítica pós-colonial, quanto 

a literatura pós-colonial projetam romper com o sentimento de subjugação do povo, 

objetivando tratar de maneira crítica a história para que essas reflexões possam servir a uma 

mudança de perspectiva da nação. É, portanto, a partir da independência dos países que se 

encontravam sob o domínio português que a literatura assume um importante papel, tal como 

os livros de história, de narrar os grandes acontecimentos do país que estão relacionados à 

resistência de dominação política portuguesa. Logo, os escritores e intelectuais angolanos 

captam momentos decisivos da história de seu país, antes mesmo de se tornarem uma nação 

de fato, momentos decisivos que serão contados nas páginas das obras literárias. 

 

As literaturas africanas de língua portuguesa participam da tendência – quase 

um projecto – de investigar a apreensão e a tematização do espaço colonial 

e pós-colonial e regenerar-se a partir dessa originária e contínua 

representação. Os significadores desse processo, que constituem a 

singularidade da nossa pós-colonialidade literária, são potencialmente 

produtivos: sinteticamente dizem respeito a uma identidade nacional como 

uma construção a partir de negociações de sentidos de identidades regionais 

e segmentais e de compromisso de alteridades. O que as literaturas africanas 

intentam propor nestes tempos pós-coloniais é que as identidades (nacionais, 

regionais, culturais, ideológicas, sócio-econômicas, estéticas) gerar-se-ão da 

capacidade de aceitar as diferenças (MATA, 2000, p. 6). 

 

É sob essa mesma ótica proposta por Mata (2000) que se espelha a Literatura Angolana 

pós-colonial, em que se pode observar um cenário de transformações, desde momentos 

marcados que se situam antes da independência, seja através de narrativas que dão visibilidade 

às lutas contra a dominação e a opressão, o despertar de uma consciência nacional até o período 

pós-independência que irá refletir uma sociedade ou ainda uma literatura atenta às heranças 

deixadas pela colonização. 
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3 ANÁLISE DAS PERSONAGENS MALONGO E VLADIMIRO CAPOSSO  

 

Franz Fanon (1968) em seu livro Os Condenados da Terra afirma que “o enfoque no 

mundo colonial, seu arranjo, de sua configuração geográfica, vai permitir-nos delimitar as 

arestas a partir das quais se há de reorganizar a sociedade descolonizada” (FANON, 1968, p. 

27-28). Deste modo, a compreensão da conjuntura histórica de uma nação marcada pelo 

colonialimo à luz das teorias pós-coloniais possibilita o desenvolvimento uma ampla reflexão 

acerca do passado, mas também sobre contemporaneidade, à medida em que são evidenciados 

os seus aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos – seja através de um viés artístico, 

político, filosófico, literário, dentre outros – que apontam para caracteristicas coloniais 

pertetuadas mesmo após a independência do regime colonial.  

Edward Said (2011, p. 35), afirma que “não há nenhuma maneira de isolar o passado do 

presente. Ambos se modelam mutualmente, um inclui o outro e, no sentido totalmente ideal 

(...), um coexiste com o outro”. Sabendo que ao longo do processo de colonização foram 

estalecedidas relações de dominação entre o colonizador e colonizado, considera-se, nesse 

sentido, que essas relações continuam a ser perpetuadas através dos comportamentos daqueles 

ditos poderosos. Por isso, mesmo após a independência, diversas sociedades pós-coloniais 

continuam vivenciando experiências de dominação e exploração. Edward Said (2011) comenta 

sobre o passado, que parece ainda não ter sido rompido definitivamente: 

 

A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas 

interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a 

divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria sido esse passado, 

mas também a incerteza se o passado é de fato passado, morto e enterrado, ou 

se persiste, mesmo que talvez sob outras formas. Esse problema alimenta 

discussões de toda espécie — acerca de influências, responsabilidades e 

julgamentos, sobre realidades presentes e prioridades futuras (SAID, 2011, p. 

34). 

 

A ideia principal de Said (2011) é de que “a maneira como formulamos ou 

representamos o passado molda nossa compreensão e nossas concepções do presente” (SAID, 

2011, p. 36). Isto é, através dessas relações são evidenciadas que as antigas práticas colonialistas 

estão presentes em Angola mesmo depois de sua independência. Segundo Duerden e Pietersen 

apud Pereira (2012, p. 85), “essa sensação de continuidade da colonização é”:  

 

Uma das descobertas mais humilhantes que um africano pode fazer é 

exatamente o fato de que ele pode na verdade interpretar a ganância e o mal 

genérico do que se chama de mundo europeu nos rostos de seus companheiros 
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mais próximos e íntimos (DUERDEN; PIETERSEN, 1972 apud PEREIRA, 

2012, p. 85). 

 

Valentim (2009, p. 348) considera que a “sobrevivência na guerra civil e no período 

que a ela se sucede, os atos de violência não só teimam em sobreviver, mas também deixam 

uma herança quase que irrevogável: a corrupção, a especulação, o consumismo desenfreado”.  

São esses aspectos da elites pós-coloniais a que se refere o autor que serão representados nos 

romances analisados: Geração da Utopia e Predadores, de Pepetela, através da representação 

dos personagens-tipos Malongo e Vladimiro Caposso. 

Geração da utopia é um romance que narra fatos históricos. Se inicia em 1961 no auge 

da ditatura Salazarista até 1991 com a nação angola independente. O romance é dividido em 

quatro partes: “A casa (1961)”; “A chana (1972)”; “O polvo (abril de 1982)”; e por fim, “O 

templo (a partir de julho de 1991)”. Cada parte trata de um momento específico da história 

Angolana. É possível, dessa forma, se acompanhar a juventude e o envelhecimento das 

personagens, suas transformações e mudanças de perspectivas. Após a independência do país 

observa-se o aparecimento das elites angolanas, especialmente representada na figura do 

empresário Malongo a que Pepetela critica especialmente na última parte do livro.   

É no ultimo capítulo, “O templo (a partir de julho de 1991)”, que o foco narrativo recai 

sobre o ex-jogador de futebol Malongo e atual empresário. Diferente de Vladimiro Caposso, 

que se insere nos ambientes políticos do MPLA depois da guerra de libertação para obter 

vantagens financeiras, em Geração da Utopia, Malongo é caracterizado em sua juventude – 

ainda no período salazarista – como sendo apolítico, mesmo sendo um frequentador assíduo da 

Casa dos Estudantes do Império (CEI), importante local de resistência ao salazarismo e ao 

regime colonial. O jogador de futebol não participava das discussões sobre política e sociedade 

por considerar os temas pouco interessantes. Esse personagem almejava obter ganhos 

financeiros como forma de garantir status social. Diferente de Vlamirio, que passou a juventude 

trabalhando, Malongo, apesar da imposição de uma vida regrada devido ser jogador, era adepto 

a uma vida boemia quando jovem: 

 

Deixa, ainda vou ter um Mercedes. E andar por aí com o carro cheio de 

miúdas, a pagar-lhes lanches nas melhores pastelarias. Quando o seu nome 

aparecesse no título dum jornal desportivo, Malongo derrotou o Sporting, ou 

com Malongo o Benfica é outro. (...) Nunca perdia um baile da Casa e dançava 

até de manhã. Era costumeiro das farras do Marítimo, o clube formado por 

marinheiros africanos em Lisboa. Mas nunca antes dum jogo de futebol. Os 

jogos das reservas eram habitualmente aos sábados e depois é que ia para a 

farra. Está bem, já tinha acontecido o jogo ser domingo de manhã e ele ter ido 

dançar na véspera (PEPETELA, 2013, p. 26-27)  
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Após a sua caracterização na primeira parte do livro “A casa (1961)”, o personagem só 

ressurge na última parte da narrativa, “O templo (a partir de julho de 1991)”, em que Pepetela 

critica a elite que se desenvolveu após a independência. Malongo, agora empresário, atua como 

mediador de negócios com os países europeus. Através desse personagem o autor ironiza a 

tendência ultraliberalista que recai sobre Angola e sobre o pensamento das elites quando revela 

o pensamento de Malongo: “Bendita economia de mercado, que havia de pôr as pessoas nos 

lugares certos, o cozinheiro na cozinha, o criado a lavar retretes e o magnata no iate. Ainda não 

tinha iate, mas para lá caminhava” (PEPETELA, 2013, p. 318).  

Sousa Santos (2010) exemplifica esse fenômeno social e econômico que recai sobre 

Angola, ressaltando que esse tipo de pensamento mantém a divisão existente durante o período 

colonial entre colonos e colonizados: “nesse sentido notamos uma nação recém liberta do 

domínio do colonizador português, mas igualmente dividida entre dominados e dominantes, 

exploradores e explorados” (SOUSA SANTOS, 2010, p. 124).  Ao se utilizar do discurso 

indireto livre, o narrador nos permite desnudar os pensamentos de Malongo, em que se observa 

diversas características do personagem: sua fala, suas perspectivas e modo de se enxergar o 

outro. Para ele, não existem reivindicações justas de igualdade. O personagem reitera a herança 

elitista através da afirmação do pensamento colonial, quando reconhece a existência de uma 

suposta superioridade. 

Mbembe (2001), discute acerca da presença de atitudes oriundas do colonialismo nas 

nações independentes, entendendo que essas atitudes muitas vezes determinam o 

comportamento daqueles que estão no poder. Tal fato faz com que as nações independentes 

sejam mantidas sob um regime que explora e domina a grande maioria da população, 

especialmente aqueles que não possuem status social. Malongo e os demais membros das elites 

são caracterizados pelo narrador irônico como neoburgueses “que enriqueceram ou que pensam 

em enriquecer à sombra do Estado e têm comportamento de novos-ricos, com tudo de trágico 

e ridículo que essa palavra comporta” (PEPETELA, 2012, p. 365). 

 

Fazer as compras não lhe desagradava, resolvia facilmente a questão num 

supermercado de divisas. O problema ia ser quando deixassem de funcionar 

com divisas, como o governo prometia. Qualquer pé-descalço poderia lá ir, o 

que significava bichas (filas) de quilómetro e fim imediato dos produtos. 

Também não podia ser assim. Antes fariam subir os preços de tal maneira que 

os patas-rapadas desistiam de entrar. Têm de aprender que o igualitarismo 

terminou, há sítios para uns e há sítios para outros, quem tem entra, quem não 

tem olha só e alimenta-se com a visão dos produtos (PEPETELA, 2013, p. 

354). 
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Através de suas atitudes e do modo como pensa, o personagem se mostra favorável a 

distinção entre as classes, para ele existem lugares que somente os mais ricos podem estar. 

Evidenciando que ele se sente superior aos demais. É comum também que o narrador apresente 

situações em que Malongo sai de casa em seu Volvo e se depara com a miséria, desigualdade, 

violência e com o atraso social decorrente dos vários anos do colonialismo. Ele, no entanto, 

mostra-se sempre indiferente e sente aversão ao povo, pensando apenas em voltar para casa. 

Por meio do personagem percebe-se a continuidade de dominação e exploração, especialmente 

no tratamento que ele dá aos mais humildes. Num diálogo, vemos o principal representante da 

elite angolana do romance quando humilha e agride seu funcionário: 

 

João sacudiu a cabeça e levantou-se. Os olhos ficaram mais pequenos, de 

raiva, e gritou: – Você julga que isto ainda é terra de colono? Malongo 

avançou para ele, ameaçador. Mas parou a dois metros, notando que a cena 

estava a ser observada da rua por uma mulher que se juntara aos dois miúdos. 

Que chatice, esse muro não era suficientemente alto para garantir a 

privacidade da casa. E a sebe que o encimava tinha sido maltratada pelo 

anterior inquilino, apresentando espaços vazios que só aos poucos se 

recompunham. – Cala a boca, senão te dou mais. – Somos independentes, 

ouviu? Ninguém tem o direito de me bater. – Vai arrumar as tuas coisas e 

desaparece-me da vista. Senão rebento-te à porrada. Gente como tu é o que 

não falta para trabalhar aqui em casa. Dei-te uma chapada para aprenderes, 

pois os negros burros como tu só aprendem à porrada. Não queres aprender? 

O problema é teu, desaparece (PEPETELA, 2013, p. 355-356). 

 

Malongo se nega a pagar o rapaz: “E não viessem com os direitos sociais adquiridos 

com a Revolução, isso já tinha acabado. Para nunca mais esses populismos e igualitarismos que 

só tinham estragado o país” (PEPETELA, 2013, p. 357). Através do personagem Malongo nota-

se que o comportamento desse personagem-tipo aponta para práticas neocolonialistas. O 

narrador, de maneira irreverente, ironiza e aponta através do comportamento do personagem, o 

ponto de vista das elites sobre os mais pobres. Aspecto que permite ao leitor uma reflexão sobre 

o atraso econômico e social do país. 

Predadores, lançado inicialmente no ano de 2005, narra a saga de um personagem-tipo 

– que representa uma determinada classe social – chamado Vladimiro Caposso, representante 

de um grupo social que emerge em Angola a partir de sua independência. Segundo o autor, o 

livro surge a partir da necessidade do “aparecimento e ascensão de uma nova burguesia” 

(CHAVES; MACÊDO, 2009, p. 44).  Conforme Edward Said (2011), as burguesias nacionais 

e as elites especializadas, de maneira geral “tenderam a substituir a força colonial por uma nova 

força de tipo classista, em última análise exploradora, que reproduzia as velhas estruturas 
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coloniais em novos termos” (SAID, 2011, p. 267). O modelo colonial privilegiou a formação 

de uma nova elite que condiciona o povo a exploração especialmente dos menos favorecidos.  

 

A ascensão de uma personagem-tipo, alguém que representa um grupo social 

que começa a aparecer a partir da independência. São os últimos 30 anos da 

vida de Vladimiro Caposso. Ele é o pretexto para contar a história do país. 

Mas não tive essa preocupação, até porque normalmente nem me lembro de 

datas. Este livro surge por eu achar que era tempo de tratar o aparecimento e 

ascensão de uma nova burguesia (PEPETELA apud CHAVES; MACÊDO, 

2009, p. 44). 

 

O tempo da narrativa não é linear. São narrados fatos do passado num determinado 

capítulo e em outro o autor apresenta acontecimentos do tempo presente. Essa característica é 

importante, ora para desnudar o pensamento ou posicionamento dos personagens – 

especialmente Vladimiro Caposso – em relação a um determinado fato do presente, ora para 

ressaltar as tensões políticas e sociais de cada momento histórico em que a narrativa se constrói.  

Como acontece em Mayombe e Geração da Utopia, O Sul e o Sombreiro, por exemplo, 

em Predadores, o autor de debruça sobre a história de Angola. Observa-se, nesse sentido, um 

romance construído a partir de fatos históricos que se estende desde o período pós-

independência em meados dos anos 1974 até o ano de 2005. A narrativa se constrói numa época 

complexa e delicada no cenário político do país, em que os movimentos de libertação lutavam 

pela sua consolidação no poder, especialmente o MPLA (Movimento Popular de Libertação de 

Angola) e UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola). 

 

Predadores continua, assim, no ponto em que a narrativa de A geração da 

utopia é interrompida e aprofunda o perfil da nova elite burguesa, incubida da 

administração do país depois da independência. Se a Geração da utopia 

fornece uma descrição de personagens os quais lutaram pelo ideal utópico de 

independência e conta ainda o que houve com eles depois, Predadores 

continua a partir dali, mas focando principalmente nos personagens corruptos. 

Eles são representados principalmente por Caposso, porém outros 

personagens secundários também assumem o papel de predadores, como os 

filhos de Caposso (PEREIRA, 2012, p. 42).  
 

O título do romance – Predadores – vai se justificando na medida em que os 

personagens são apresentados, especialmente aqueles que compõem a família de Vladimiro 

Caposso. Além de Vladimiro, o narrador apresenta a sua fútil e consumista mulher Bebiana, 

que se comporta como uma “predadora da moda” (VALENTIM, 2009, p. 351); sua filha 

Meirelle, suas ações remetem a uma predação amorosa, pois simula sentimentos por Nacib, 

jovem que desde que criança é apaixonado pela moça. Meirelle “coloca-se numa posição ora 
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de desprezo pelo outro mais fraco, ainda que este seja seu antigo amor de infância, ora de desejo 

de dominação sobre o outro” (VALENTIM, 2009, p. 352). Já o filho mais velho Ivan, exerce 

sua predação na fazenda do pai, assumindo uma postura dominadora na propriedade. Djamilla, 

parece ser a única que escapa do modelo de predação empreendido no seio da família Caposso: 

médica, é apresentada como uma jovem introspectiva e dedicada a profissão. Por fim, Yuri, 

filho mais novo que decide morar no exterior e estudar cinema, é pouco citado na narrativa. 

Ainda que o narrador trate das mais diversas formas de predação através da 

representação de cada personagem da família de Caposso, o foco narrativo recai sobre esse 

personagem. Vladimiro Caposso ainda muito jovem passou a trabalhar num pequeno comercio 

do local de um senhor português. Lá, no pequeno comércio, mostrou-se muito disposto ao 

trabalho pesado, mas também se empenhava em conquistar os clientes. Desenvolveu uma 

amizade com o dono da loja, que logo cedeu um pequeno espaço no local para o rapaz morar. 

Assim, o protagonista vive parte de sua juventude.  Até que o português volta para Portugal e 

decide deixar a loja para Vladimiro. Por conveniência política, Caposso, filia-se ao MPLA e 

casa-se como a filha de um dos Militantes do Partido e passa a exercer a função de organizador 

de eventos esportivos para a juventude do partido.  

Destaca-se e ganha um emprego no ministério como motorista de confiança do ministro. 

Nas horas vagas, em que não estava exercendo sua função no ministério, Caposso utilizava do 

veículo do estado para transportar passageiros e lucrar. Ambicioso, passa a juntar dinheiro e 

sonha em construir uma frota de carros em que outros motoristas trabalham para ele.  É com a 

realização desse sonho que Vladimiro se despede das atividades de motorista do ministério: “e 

dizia para si próprio, não tanto para se convencer do óbvio mas para inchar de orgulho e 

confiança, sou um empresário e, sobretudo, vou ser um empresário assumido” (PEPETELA, 

2007, p. 245).  

Durante a trajetória do personagem construído por Pepetela, pode-se notar que “sua 

predação econômica o coloca na rota da violência impositiva, seja pelo medo, como faz com 

seus empregados. Seja pela autoridade (ou será autoritarismo), como ocorre com seus próprios 

filhos” (VALENTIM, 2009, p. 349), mas também, através da prática de assassinatos, tráfico de 

armas e eliminação de toda uma comunidade ao redor da sua fazenda, símbolo maior de sua 

riqueza.  

Acerca das duas narrativas e dos personagens que as compõem, é importante destacar 

também que: 
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Nota-se que esses romances ao projetarem um quadro das relações entre as 

potências dominantes e as elites dos países recém-libertos aderem a esse tipo 

de perspectiva. Observamos tal característica mais claramente nos dois 

romances de Pepetela, nos quais encontramos personagens que trabalham 

como intermediadores de empresas internacionais, como Malongo em A 

geração da utopia, e Omar, em Predadores. Neste último, a família de Caposso 

mantém uma relação com a Europa, de viagens, férias, estudos, trabalho, que 

os personagens pobres, como Nacib, não compartilham (PEREIRA, 2012, p. 

88). 

 

Diante disso, nota-se que o autor põe em foco, através de Vladimiro Caposso e de 

Malongo, a continuidade das relações estabelecidas durante o período colonial. Por esse motivo, 

ao se empregar o termo pós-colonial, deve-se ter em mente que práticas coloniais ainda se fazem 

presentes em muitas relações que são estabelecidas na contemporaneidade, especialmente entre 

o povo e as elites pós-coloniais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Buscou-se nesse artigo contemplar as representações das elites pós-coloniais em 

Pepetela, estabelecendo uma relação entre às teorias pós-coloniais e a Literatura pós-colonial 

Angolana representada por Pepetela. A partir da caracterização dos personagens Malongo e 

Vladimiro Caposso das narrativas Geração da Utopia e Predadores, respectivamente, notou-

se diversas as relações de poder que surgiram em Angola após sua independência e o novo 

regime político, econômico e social, que não extinguiu verdadeiramente a postura e o 

pensamento colonialista. 

Deste modo, através da análise dos personagens, foi possível evidenciar as heranças 

deixadas pelo processo de colonização que reforçam as desigualdades devido a continuidade 

das relações semelhantes as que se constituíram ente colono e colonizador – quando Angola 

ainda estava sob a dominação portuguesa – tendo em vista que Malongo e Caposso buscam a 

todo custo exercerem seus domínios através da reafirmação do pensamento colonial. 
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RESUMO 

 
Este texto pretende traçar uma reflexão acerca da constituição do relacionamento poligâmico exposto 

no livro “Niketche” (2004), de Paulina Chiziane. Essa obra é uma referência contemporânea da literatura 

africana de expressão portuguesa e as discussões que aqui serão propostas se pautarão na análise de um 

dos temas centrais do enredo, a poligamia. Além disso, objetiva-se também analisar como a poligamia 

e as questões religiosas presentes no livro constroem os personagens, quase que se materializando como 

eles próprios. Para isso foi feita uma pesquisa bibliográfica acerca do tema abordado a partir das teses 

de autores como: Saffioti (1987) e Augusto (2014), além de estudos sobre masculinidade e gênero, para 

concluir que a poligamia, assim como outras práticas tendencialmente religiosas, proporciona a mulher 

uma condição assimétrica em relação ao homem dentro de um relacionamento e como este homem, 

assim como a mulher, passa a ser vítima do mesmo sistema de opressão. 

 
Palavras-chave: Niketche. Patriarcalismo. Religião. Poligamia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A obra Niketche (2004), de Paulina Chiziane, possui inúmeros recortes do contexto 

sociocultural de Moçambique, país onde se desenrola a história. Um dos fatores que mais chama 

a atenção na obra é o fato que, apesar de a história acontecer em um único espaço geográfico, 

os temas abordados são universais ou, em outra hipótese, universalizados. A poligamia, por 

exemplo, apesar de ser muito comum em países do oriente ainda é vista como tabu e até como 

crime no ocidente, entretanto, a forma como a autora explora esse tema em sua obra transforma 

nossa percepção sobre essa particularidade cultural tão distante da nossa realidade, mas que, se 

vista com mais atenção, perceberemos o quão próximos somos dela.  

Esse caráter da obra Niketche (2004) nos faz refletir, por exemplo, sob o papel da mulher 

nessas relações poligâmicas, visto que o país no qual se passa a história e fundamentalmente 

religioso e patriarcal. Outro ponto é como a poligamia é vista e entendida pelas pessoas do lugar 

e, ainda, sobre o lugar do homem em toda essa discussão. Vendo por esses aspectos, 

percebemos que a discussão que advém da leitura de Niketche nos traz inúmeras reflexões.  
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Essas questões estão de tal forma enraizadas na narrativa que elas se tornam o fio 

condutor da história. Assim, aos analisarmos Niketche, percebemos que as relações poligâmicas 

e o lugar do homem e da mulher nessas relações, com fortes marcas culturais, estruturam a 

própria narrativa. 

Dessa forma, o que propomos é analisar a obra sob a perspectiva das marcas culturais 

presentes no texto e que o estruturam, no caso, a poligamia, e ainda, a construção do 

personagem que representa o masculino da narrativa e consequentemente, o feminino. Para tal 

objetivo, iremos utilizar Augusto (2014) para guiar nossa discussão sobre a poligamia no 

contexto social de Moçambique, além de outros autores que discutem também as relações de 

gênero e construção dessas relações. 

 

2 A POLIGAMIA NO CONTEXTO SOCIAL DE “NIKETCHE”  

 

Para falar em poligamia precisamos entender que esse não é um fenômeno homogêneo 

que traz as mesmas justificativas e origens. De acordo com Augusto (2014): a poligamia é um 

fenômeno complexo que envolve as relações culturais, religiosas e até legislativas. Inicialmente 

precisamos entender que poligamia não deve ser entendida como ter vários amantes já que todos 

os envolvidos na relação devem saber do sistema que estão vivendo. Esse sistema, no caso, 

constitui-se de um casamento entre um homem e várias mulheres, no qual o homem é visto 

como provedor e chefe de família sendo responsável por manter a harmonia e o modus vivendi 

que irá favorecer o homem e oprimir a mulher.  

Os fatores que nos levam a entender como funciona uma sociedade adepta são amplos 

e envolvem questões políticas, sociais, culturais e religiosos. Para contextualizar a temática 

poligamia em “Niketche: uma história de poligamia” (2004), iremos privilegiar os fatores 

culturais e religiosos que são indissolúveis, já que Moçambique, local onde acontece todo o 

desenrolar da história e no qual a poligamia ainda é uma prática muito recorrente, é 

fundamentalmente religiosa. 

A tradição desse país é construída sob os preceitos do Islamismo, de religiões cristãs e 

tribais. Entretanto, a religião que é mais forte na região e que permite explicitamente as práticas 

poligâmicas é o islamismo. Nessa tradição, os homens podem ter até quatro mulheres e quanto 

mais filhos tiverem, mais poder irão ter. Para o Islã, o homem que consegue ter quatro mulheres 

é um verdadeiro santo, apesar de ser aconselhável a desposar muitas mulheres apenas aqueles 

que vão tratar com igualdade as suas esposas e dar-lhes a mesma assistência. Um dos pontos 

positivos para as mulheres, segundo a religião, é que elas estarão sob a proteção de um homem 
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e terão mais liberdade para trabalhar e fazer suas tarefas domésticas, já que contarão com a 

ajuda das outras esposas. Sabemos, entretanto, que o único privilegiado nesse ambiente é a 

figura masculina que continua perpetuando costumes de exclusão da mulher do meio social e 

colocando-a sob o seu domínio. Vale ressaltar que a religião islâmica também é extremamente 

rígida em relação ao papel do homem e da mulher e é também estritamente patriarcal 

(AUGUSTO, 2014).  

No caso de “Niketche”, Tony é casado apenas com uma mulher e as outras inicialmente 

não se conhecem apesar de terem ciência de que o marido tem outras. É interessante notar que 

todas as suas mulheres ficam com ele apenas por não ter outro meio melhor de vida. A relação 

com Tony é, antes de tudo, um negócio. Um meio de proteção e de continuar com vida. As 

relações poligâmicas na história são construídas de forma naturalizada por todos os 

personagens, menos por Rami, a primeira esposa de Tony, que custa a aceitar a condição na 

qual se encontra.  

Enquanto Rami segue preceitos voltados para as religiões cristãs, considerando o 

matrimônio uma instituição formal, sagrada e construída com base no amor e na confiança, as 

outras mulheres de Tony, que são de uma região de costumes opostos a de Rami aceitam a 

poligamia porque, segundo elas, as relações não devem ser contidas ou exclusivas. As tribos 

antigas a quem as mulheres e os homens do norte seguem acreditam que não se pode ter 

unicamente um parceiro, um homem pode dividir sua mulher com um vizinho, com um irmão 

ou com qualquer outro. Segundo a tradição, não existe as moralidades advindas do cristianismo 

nem as regras e controles desse aspecto da vida da mulher. Percebemos esse fato na narrativa 

quando Rami afirma que 

 

As mulheres do sul acham que as do norte são umas frescas, umas falsas. As 

do norte acham que as do sul são umas frouxas, umas frias. Em algumas 

regiões do norte, o homem diz: querido amigo, em honra da nossa amizade e 

para estreitar os laços da nossa fraternidade, dorme com minha mulher esta 

noite. No sul, o homem diz: a mulher é meu gado, minha fortuna. Deve ser 

pastada e conduzida com vara curta (CHIZIANE, 2004, p. 36). 

 

Entretanto, para ambas as tradições, a única saída para a mulher ter um futuro digno 

ainda é ao lado de um homem, portanto, sua condição submissa à figura masculina continua. 

 

[...] Desde cedo aprendi que homem é pão, é hóstia, fogueira no meio de 

fêmeas morrendo de frio. Na minha aldeia, poligamia é o mesmo que 

compartilhar recursos escassos, pois deixar outras mulheres sem cobertura é 

crime e nem Deus perdoa (CHIZIANE, 2004, p. 55). 
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Esse contraste entre as tradições também é visto em um dos diálogos entre Rami e 

Julieta, uma das amantes de Toni. Na ocasião, Rami acusa Julieta de roubar seu marido, e Julieta 

questiona: “e o que significa a palavra teu, quando se trata de homem?”. Vê-se claramente que 

quem é posse do outro é a mulher, o homem não pode ser tido por ninguém, pois é a ele a quem 

pertence todas as coisas. A mulher cabe ser do outro, do pai, do marido, dos filhos.  

Mais a frente, depois de conversar com Julieta, Rami muda algumas de suas concepções 

e diz: “[...] Todas as mulheres são gêmeas, solitárias, sem outrora nem primaveras. Buscamos 

o tesouro em minas já exploradas, esgotadas, e acabamos por ser fantasmas nas ruínas dos 

nossos sonhos” (CHIZIANE, 2004, p. 26). Nesse lapso de consciência, Rami começa a 

reconhecer sua posição no relacionamento em que está e também na sociedade na qual vive. 

Essa descoberta pode ser considerada como um momento de epifania da personagem, na qual 

ela percebe que não pode ser responsável, sozinha, por manter um relacionamento, como diz a 

tradição. 

Entretanto, essa revelação não vem facilmente para Rami, na narrativa, várias vezes, a 

personagem fala orgulhosa de si por ter sido a primeira mulher de Tony, por ser sua mulher 

perante a lei. Para a tradição do sul, a poligamia é aceita assim como as traições dos 

relacionamentos monogâmicos do ocidente, são aceitáveis que o homem tenha outras mulheres 

já que isso é da sua própria natureza. Para a tradição moçambicana esse fato fica bem mais 

acentuado quando se responsabiliza a mulher por seu marido ir procurar outras. É papel da 

mulher agradar seu marido para que este não venha a cometer adultério ou entrar em relações 

poligâmicas. Tanto é que Rami se culpa por Tony ter procurado outras além de culpar as outras 

esposas por serem mais bonitas, sensuais e jovens, fatores que fizeram com que elas 

corrompessem seu casamento. 

 

3 A INCANSÁVEL PROVA DE SER HOMEM  

 

Vários estudos já foram realizados a respeito da obra “Niketche” (2004) e em sua grande 

maioria são trabalhos voltados à análise das personagens femininas e dos aspectos culturais 

relacionados, principalmente, a temas como a poligamia. Entretanto, poucas vezes deu-se 

atenção à construção do masculino dentro dessa obra, tal fato, justifica-se, talvez, por haver 

poucos personagens masculinos assumindo um papel de destaque na história. Neste sentido, 

torna-se interessante analisar “Niketche” (2004) sob a perspectiva da construção do personagem 

masculino, especialmente, como se dá a construção da própria ideia do que é masculino e como 

essa ideia é construída, representada por Toni. Na obra, Toni vive um relacionamento 
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poligâmico com mais cinco mulheres e a dinâmica do relacionamento dele é o que nos dá os 

dados necessários para entendermos a construção desse personagem. 

Ao estudarmos a construção de personagens com enfoque nas relações de gênero, 

estamos também evidenciando inúmeras relações que envolvem o social, o cultural e o 

econômico. Portanto, ao discorrer sobre Toni, não estamos falando apenas de uma 

personalidade difícil, estamos evidenciando inúmeros meios de relações sociais entre os 

indivíduos.  

Essas relações a que nos referimos são fruto de todo um aparato social que zela pela 

manutenção de um sistema no qual é extremamente delimitado o papel de cada indivíduo, e que 

essa divisão é feita com base em inúmeros marcadores sociais, como o gênero, a sexualidade, 

a raça, a classe social, entre outros. No caso em questão, Toni, além de homem e heterossexual, 

é também detentor de poder econômico, o que o coloca em uma posição de privilégio. Nesse 

contexto, percebemos que  

 

A sociedade não está dividida entre homens dominadores de um lado e 

mulheres subordinadas de outro. Ha homens que dominam outros homens, 

mulheres que dominam outras mulheres e mulheres que dominam homens. 

Isto equivale a dizer que o patriarcado, sistema de relações sociais que garante 

a subordinação mulher ao homem, não constitui o único princípio estruturador 

da sociedade brasileira (SAFFIOTI, 1987, p. 16). 

 

Pensando nessa perspectiva, nota-se a inter-relação que existe entre os vários campos 

da sociedade e como não podemos excluir categorias quando estamos realizando esse tipo de 

estudo. Dessa forma, ao pensarmos no livro em questão, entendemos que essas camadas sociais 

de dominação não estão expressas apenas em Toni, mas também em Rami, a partir do momento 

em que ela, sendo a primeira esposa, goza dos privilégios de ter uma relação estável, segundo 

os preceitos sociais, com um marido que detém certo poder econômico. Enquanto as outras 

mulheres de Toni não são casadas com ele, nem possuem autonomia econômica. Entretanto, 

apesar de Rami ter certo domínio sob as outras mulheres, ela ainda está sob o domínio de seu 

marido, já que, “uma mulher que, em decorrência de sua riqueza, domina muitos homens e 

mulheres, sujeita-se ao jugo de um homem, seja seu pai ou seu companheiro” (SAFFIOTI, 

1987, p. 16). 

Nessas relações de poder, Toni também está, de alguma maneia, nesse lugar de 

oprimido, já que ele ainda precisa seguir determinados comportamentos para ser aceito e para 

manter a hegemonia do seu poder. Esse conceito de hegemonia, aliás, vem sendo debatido há 

algum tempo por inúmeros pesquisadores, Connel e Wesserschmidt (2013, p. 245) afirmam que 
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“a masculinidade hegemônica foi entendida como um padrão de práticas [...] que possibilitou 

que a dominação dos homens sobre as mulheres continuasse.” Nesse sentido, entendemos Toni 

como um modelo de homem moldado para perpetuar esses costumes. 

Nós somos criados a imagem e semelhança da nossa sociedade, isso é um fato. Dessa 

forma, Toni é apenas o resultado de todo um processo de socialização de preceitos que foram 

construídos ao longo do tempo. Todo o seu comportamento foi moldado, incialmente pela 

família, mas depois pelos meios dos quais ele fazia parte: a escola, a religião, os grupos com 

quem convive, são exemplos disso. Desse modo, a personalidade do indivíduo se desenvolve 

de acordo com os princípios dos meios sociais que frequenta. No caso em questão, Toni, além 

de religioso, é um seguidor fiel do que lhe foi ensinado pela família, e busca, a todo custo, 

manter seu status de detentor de poder frente à sociedade. 

Em nossa, análise, por enquanto, iremos focar em um trecho do livro no qual Toni, por 

medo, insegurança e desespero para se manter no controle de suas mulheres, inverte os papeis 

e se coloca no lugar do dominado. Percebemos no discurso do personagem um desejo de poder 

inverter os lugares para se sujeitar os mandos de Rami, sua esposa. Entretanto, em sua fala ele 

expressa não poder fazer isso por não ser socialmente aceito um homem tomar essas atitudes. 

Essa fala de Toni será usada como paradigma para analisar o que é considerado pela sociedade 

como o comportamento adequado para o homem, e como isso o molda a forma como ele 

desenvolve suas relações. Em um trecho desse diálogo, Toni fala: 

 

[...] Hoje eu queria dizer-te palavras de arrependimento. Mas um homem não 

se arrepende. Tudo que faz é sempre bem feito. [...] Gostaria de dizer-te que 

és uma grande mulher. Também não posso. As mulheres são sempre pequenas. 

[...] Eu adoro-te. Quero adorar-te, mas não posso. Adorar é ajoelhar. Um 

homem com H maiúsculo não se curva, é reto (CHIZIANE, 2004, p. 328). 

 

Nessa parte da história, a narrativa faz uma progressão na qual o desespero de Toni só 

aumenta. Tudo que ele conteve durante a sua vida vem a tona, mas ele não faz, diretamente, o 

que deseja, pois as convenções sócias a que ele obedece são mais influentes e pertinentes do 

que ficar com Rami. É importante lembrar também que se Toni implora a Rami para ela ficar 

ele se subordina a ela, e a um homem não é permitido se subordinar a uma mulher. No dialogo 

podemos perceber também que Toni, mesmo que indiretamente, está assumindo uma posição 

de subordinação para com Rami, além de subverter as regras a que está preso, pois ele está aos 

pés de Rami, admitindo que é inferior, que precisa dela e que estaria disposto a muito para 

continuar com ela. 
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Entretanto, mesmo subvertendo algumas regras, Toni luta por manter seu domínio sobre 

Rami, e não para dar o domínio a ela. Na verdade, Toni não muda seu pensamento, ele apenas 

admite as opressões que o cercam e que não pode ultrapassá-las.  

 

4 CONCLUSÕES PARCIAIS  

 

Até o momento podemos concluir que a poligamia no território moçambicano obedece 

a diferentes influências culturais que são próprias do país, mas também são advindas da cultura 

do colonizador. Percebemos, com nossa análise, que as relações poligâmicas em suas mais 

variadas formas moldam os personagens e sua construção dentro da narrativa.  

Podemos perceber também as diferentes formas de opressão a qual a mulher está 

submetida, mas também a que o homem está submetido, sendo condicionado a viver de 

determinada forma a fim de manter as estruturas sociais de poder. Nessa perspectiva, 

entendemos que Toni é sim opressor, na medida em que é homem e heterossexual, além de rico, 

mas também é oprimido por estruturas sociais que estão acima dele, como fatores socioculturais 

construídos ao longo da história. 

A forma como o relacionamento dos personagens principais está organizado também é 

um fato que prova nosso ponto de vista. Percebemos, pela análise, que cada personagem está 

intimamente ligado aos preceitos da cultura a qual pertence e como suas ações são moldadas 

por esses meios. 

A análise de “Niketche” é rica em vários aspectos, desde a análise da presença cultural 

até a construção estética extremamente cuidada da obra. Outro ponto a se destacar é que o livro 

nos mostra uma visão do africano pelo africado. Não é mais a visão do colonizador. 

Particularmente, nessa obra, encontramos vozes há muito silenciadas se levantando e se 

representado. Rami, por exemplo, a narradora do texto, uma mulher negra de um país 

colonizado, assim como a escritora Chiziane, tendo sua voz. 
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RESUMO 

 
Este texto pretende refletir acerca da condição da mulher dentro de um contexto social patriarcalista na 

obra “Niketche” (2001), de Paulina Chiziane, visto que esta é uma referência literária moçambicana e 

que o tema central do enredo ainda reverbera em alguns lugares do mundo. Para isso foi feita uma 

pesquisa bibliográfica acerca do tema abordado a partir das teses de autores como: Araújo (2017) 

Beauvoir (2008), Lugarinho (2017) e Piedade (2017), para concluir que as personagens femininas da 

obra analisada compartilham a condição de ser mulher em uma sociedade calcada em solos patriarcais, 

onde a dororidade feminina atua como um elemento unificador de suas vidas. 

 
Palavras-chave: Niketche. Mulher. Gênero. Patriarcalismo.  

 

Paulina Chiziane (4 de junho 1955) foi à primeira mulher moçambicana a ter um 

romance publicado, tal título se deve a publicação de “baladas de amor ao vento” em (1990) 

publicado originalmente em Portugal chegando a Moçambique posteriormente. No entanto, 

Paulina recusa o rótulo de romancista e prefere evocada como contadora de histórias, tal 

designação é oriunda da antiga tradição de seu povo de contar histórias em volta da fogueira. 

Em 2005 Por seu trabalho de escrita militante pela causa da justiça e igualdade nas relações 

humanas do seu país, Paulina é indicada ao prêmio Nobel da paz pelo movimento One 

Thousand Peace Women for Nobel Prize. Dois anos antes ganha Paulina ganha o prémio José 

Craveirinha, por seu livro “Niketche: Uma História de poligamia”. Em Niketche, Paulina 

evidencia práticas culturais milenares e enfatiza a situação da mulher em um Moçambique 

dividido entre norte e sul onde cada espaço tem práticas-socioculturais distintas (principalmente 

no que tange a religião). 
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1 “NIKETCHE” O QUE É ISSO? 

 

Niketche é uma dança que faz parte de um ritual de iniciação feminina praticado na 

região norte de Moçambique em territórios onde predomina a etnia macua e famílias 

matrilineares. Executada a som de tambores, a dança de alto teor sexual e é tida como um rito 

de passagem de feminilidade moçambicana.    

 

Niketche?  Uma dança nossa, dança macua — explica Mauá —, uma dança do 

amor, que as raparigas recém-iniciadas executam aos olhos do mundo, para 

afirmar: somos mulheres. Maduras como frutas. Estamos prontas para a vida! 

Niketche. A dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da 

criação. Uma dança que mexe, que aquece. Que imobiliza o corpo e faz a alma 

voar: As raparigas aparecem de tangas e missangas. Movem o corpo com arte 

saudando o despertar de todas as primaveras. Ao primeiro toque do tambor, 

cada um sorri, celebrando o mistério da vida ao saboreio niketche. Os velhos 

recordam o amor que passou, a paixão que se viveu e se perdeu. As mulheres 

desamadas reencontram no espaço o príncipe encantado com quem cavalgam 

de mãos dadas no dorso da lua. Nos jovens desperta a urgência de amar, 

porque o niketche é sensualidade perfeita, rainha de toda a sensualidade. 

Quando a dança termina, podem ouvir-se entre os assistentes suspiros de quem 

desperta de um sonho bom (CHIZIANE, 2001, p. 160). 

 

A obra de Chiziane que pode ser entendida como uma metáfora para essa dança conta a 

história de Rami, uma mulher do sul de Moçambique que às vésperas do aniversário de vinte 

anos de casamento descobre que seu marido Tony é polígamo e que além dela existem outras 

quatro amantes e vários filhos de cada uma delas. Essas Mulheres estão espalhadas pelo país e 

ao se deparar com toda essa situação Rami decide ir de encontro a cada uma delas. 

O primeiro contato de Rami com as amantes de seu marido acaba sempre resultando em 

agressões físicas e morai e em uma situação mais extrema acaba indo parar na cadeia onde tem 

um momento de tomada de consciência e começa a questionar o porquê de toda situação e se a 

mulher ao seu lado era realmente sua rival. 

Passado o primeiro momento, as agressões e julgamentos ficam de lado essas mulheres 

decidem se unir a aderir à relação poligâmica cumprindo com todos os deveres e cobrando todos 

os direitos que a poligamia oferece. Niketche traz uma reflexão sobre padrões sociais e relações 

de gênero em Moçambique, onde a mulher é colocada como base de uma pirâmide de opressões. 

Paulina buscou reverter este papel ao construir Rami como um elemento unificador fazendo 

com o que este padrão de inferioridade e submissão a qual o feminino é submetido fosse 

quebrado. 
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Tudo isso nos debruçamos sobre a célebre frase de Simone de Beauvoir “Ninguém nasce 

mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2008, p. 7). Entendemos que o espaço em que vivemos 

o lugar social que se ocupamos, a cultura que apreendemos e dentre outros fatores servem de 

molde para construir a mulher que corresponde e se adequa para caber em tais espaços. Posto 

isso o nosso trabalho pretende refletir acerca da condição social da mulher dentro do contexto 

social da obra visando entender a adequação do feminino as dinâmicas de gênero imposta.  

 

2 RAMY, AS AMANTES DE TONY E A CONSTRUÇÃO DO FEMININO EM 

NIKETCHE 

 

Se tratando dessa obra, que é hoje uma referência da literatura moçambicana, é de suma 

importância suscitar o papel que as mulheres exercem nessa narrativa. Suas contribuições para 

o entendimento da cultura, dos costumes e da construção do feminino dentro do contexto social 

apresentado, especialmente Rami, a protagonista e narradora dessa história, que carrega consigo 

grande parte do que se concebe como feminino em uma sociedade patriarcalista.  

Em busca de compreender as traições de seu marido e reconquistá-lo a personagem parte 

em uma jornada de autoconhecimento, seu primeiro ímpeto é conhecer as mulheres que 

juntamente com ela dividem o amor e a atenção de Tony, seu esposo, são essas:  Julieta (norte 

de Moçambique), Luísa (Zambézia, Centro-norte de Moçambique), Saly (etnia Maconde, norte 

de Moçambique) e Mauá (etnia Macua litoral norte de Moçambique). Essas mulheres e os 

lugares distintos de onde vieram são entendidos como representações de Moçambique e da sua 

pluriculturalidade conceito este, que faz com que essas mulheres tenham visões diferentes sobre 

a poligamia. Como diz Luísa em uma conversa com Rami onde o tema em questão era o marido 

em comum “Na minha aldeia, poligamia é o mesmo que partilhar recursos escassos, pois deixar 

outras mulheres sem cobertura é crime que nem Deus perdoa.” (CHIZIANE, 2001, p. 55) e 

conclui: 

 

Venho de uma terra onde a solidariedade não tem fronteiras. Venho de um 

lugar onde se empresta o marido à melhor amiga para fazer u m filho, com a 

mesma facilidade com que se empresta uma colher de pau. Na minha 

comunidade o marido empresta uma esposa ao melhor amigo e ao ilustre 

visitante. Na minha aldeia, o amor é solenemente partilhado em comunhão 

como uma hóstia. O sexo é um copo de água para matar a sede, pão de cada 

dia, precioso e imprescindível como o ar que respiramos. Se já partilhamos 

um marido, partilhar um amante é mais fácil ainda. Assim as contas estão 

pagas, não é, Rami? (CHIZIANE, 2001, p. 82). 
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Rami, uma mulher do Sul onde há uma sobreposição da cultura moderna sobre a 

tradicional e onde imperam os paradigmas europeus, a moral cristã e o ideal de casamento 

monogâmico, ao conhecê-las em contato com séculos de tradições, com o sofrimento da vida 

feminina e também com a diversidade de culturas que formam o país  e é nesse ponto que a 

protagonista se dá conta de que os problemas das mulheres de seu país independem de suas 

origens e tradições, todas elas sofrem opressões, todas elas são vítimas de uma cultura 

conservadora e patriarcal, pois todas elas têm a feminilidade em comum.  

 

3 A POLIGAMIA E O SER MULHER  

 

Após tomar conhecimento das outras esposas de seu marido e decidir junto delas que 

viveriam esse relacionamento poligâmico, Rami e suas não mais rivais decidem juntar forças e 

elaborar passos novos para essa Niketche.  

 

Poligamia é uma rede de pesca lançada ao mar. Para pescar mulheres de todos 

os tipos. Já fui pescada. As minhas rivais, minhas irmãs, todas, já fomos 

pescadas. Afiar os dentes, roer a rede e fugir, ou retirar a rede e pescar o 

pescador? Qual a melhor solução? (CHIZIANE, 2001, p. 93).  

 

No aniversário de cinquenta anos de Tony, Rami prepara uma festa e convida toda a 

família, amigos e logicamente as amantes de seu marido. É nessa ocasião que todos ali presente 

tomam ciência da poligamia de Tony e essas mulheres são oficialmente apresentadas à 

sociedade. A partir desse momento Julieta, Luisa, Saly e Mauá saem das sombras a passam a 

ser reconhecidas como esposas de Tony perante a sociedade. Rami, na qualidade de primeira 

esposa fica incumbida de organizar a rotina de Tony e todas as suas esposas para que nenhuma 

saia prejudicada em razão da outra tanto em questões financeiras quanto na vida conjugal.  

Rami desenvolve um sentimento por essas outras mulheres que Vilma piedade chama 

de Dororidade (PIEDADE, 2017). O termo se refere às dores que apenas as mulheres negras 

sentem e entendem já que estas são cortadas tanto pelo machismo quanto pelo racismo e 

sexismo.  

Aqui abre-se um recorte e começa a pensar essas mulheres sob o ponto de vista do 

aspecto econômico. Julieta, Luisa, Saly e Mauá são mulheres negras, mães e desempregadas 

que vivem em um país que foi explorado durante anos por uma potência europeia. Então, 

considerando que o Moçambique dava os primeiros como país independente e que essas 

mulheres não receberam nenhuma instrução para manter a si além dos ensinamentos que as 
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voltava para casamento, elas estavam casadas Tony um oficial da polícia que possuía uma 

estabilidade financeira e um status social, logo na figura de Tony elas enxergavam uma vida 

alicerçada economicamente que jamais pensariam ser possível ter sozinhas. 

Segundo Lugarinho (2017) A identidade do homem branco colonizador pauta todas as 

outras relações de gênero dentro da colônia e que a masculinidade do homem branco 

colonizador serve como paradigma para o homem colonizado e partir desse dado de identidade 

o feminino tende a se adequar e contrapor esse padrão. Aplicado isso a obra, percebemos que 

Tony é um agente colonizado que sofreu influência de uma parte do país que foi construído 

sobre os preceitos da religião islâmica que aceita a poligamia. Para contrapor a isso temos 

mulheres sem instrução, sem empregos e que precisam sobreviver e na figura de Tony elas 

encontraram esse ser provedor.  

Rami ao ficar ciente de tal situação decide ajudar suas “irmãs” emprestando dinheiro a 

elas e identificando em cada uma, habilidades para determinados tipos de trabalho fazendo com 

que elas prosperassem e alcançassem a emancipação financeira. É notável ao longo da obra que 

a medida em essas mulheres se unem Tony enfraquece emocional e fisicamente como é 

mostrado excerto a seguir em Tony deixa de ser quem exerce o poder e passa a ser um objeto 

de poder feminino: 

 

O Tony fica atrapalhado. Somos cinco contra um. Cinco fraquezas juntas se 

tornam força em demasia. Mulheres desamadas são mais mortíferas que as 

cobras pretas. A Saly abre a porta do quarto. A cama estava desmontada e o 

assoalho coberto de esteiras. Achamos a ideia genial e entramos no jogo. Era 

preciso mostrar ao Tony o que valem cinco mulheres juntas. Entramos no 

quarto e arrastamos o Tony que resistia como um bode. Despimo-nos, em 

striptease. Ele olha para nós. Os seus joelhos ganham um tremor ligeiro 

(CHIZIANE, 2001, p. 144, grifo nosso. 

 

Ao se perceber fragilizado e não tendo mais controle sobre suas esposas, Tony parte em 

busca de outra mulher e acaba se envolvendo com Eva, uma mulher independente e focada e 

sua vida profissional que rejeita tanto a poligamia quanto a monogamia e que não se deixa 

enfeitiçar pelo o policial. É através de Eva que Tony conhece Gaby, sua sétima última amante 

e decide largar tudo e fugir com ela para Paris em uma viagem secreta, no entanto paralelo à 

fuga acontece um acidente de carro a vítima fatal é confundida com Tony, dando a todos 

entender que o marido de Rami está morto, porém a suposta morte de Tony não é segredo para 

Rami já que está tinha sido avisada previamente da fuga de seu marido com Gaby. Após se 

recuperar de mais um ato de traição por parte de Tony, Rami decide acatar a versão de sua 

morte.  
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Passado a cerimônia de Velório do Tony, Rami é submetida ao Kutchinga uma prática 

de purificação sexual que é costume da etnia tsonga (etnia de tony). A prática consiste em um 

parente próximo do morto em questão manter relações sexuais com a viúva durante seis dias 

consecutivos. Tal prática baseia-se na crença de que morto oferece risco de contaminação aos 

vivos e especial, a viúva. Rami tem consciência de tal cerimônia e sabe que será purificada por 

Levy, o irmão de seu “falecido” marido.  

 

A multidão lança gritos de bradar aos céus. É um oceano de desespero. Quem 

quer que seja o morto enterrado, teve um funeral condigno, com lágrimas que 

não eram suas. Eu estou serena, derramo uma lágrima apenas, para não 

estragar a minha pose. Olho para o Levy com olhos gulosos. Ele será o meu 

purificador sexual, a decisão já foi tomada e ele acatou-a com prazer. Dentro 

de pouco tempo estarei nos seus braços, na cerimônia de Kutchinga 

(CHIZIANE, 2001, p. 220). 
 

Após cumprir o todo o ritual, Rami observa o regresso de Tony que ao saber de tudo 

que aconteceu sofre de vergonha e indignação e considera-se traído pelos costumes e tradições 

que defendia.  Percebe o quão dura é a trajetória da mulher moçambicana, pois nunca lhe 

ocorrera que “que as mulheres sofriam tanto. Sempre achara que a sociedade estava bem 

estruturada e que as tradições eram boas, mas só agora percebia a crueldade do sistema” 

(CHIZIANE, 2001, p. 229). 

Como resultado do Kutchinga Rami espera um filho de Levy. Tony é abandonado por 

todas as suas esposas e ao choque de saber que sua mulher espera um filho de seu irmão, sofre 

um infarto e volta a viver com a mãe.  No que tange às no momento “ex-esposas” de Tony cada 

uma foi transformada e emancipada por Rami e já não se encontram no estado de dependência 

econômica e afetiva as quais eram submetidas por Tony, passando a busca agora novos enlaces 

amorosos.  

 

A Lu, a desejada, partiu para os braços de outro com véu e grinalda. A Ju, a 

enganada, está loucamente apaixonada por um velho português cheio de 

dinheiro. A Saly, a apetecida, enfeitiçou o padre italiano que até deixou a 

batina só por amor a ela. A Mauá, a amada, ama outro alguém (CHIZIANE, 

2001, p. 332). 

 

Todas as amantes na obra possuem construções muito concisas e conscientes tanto física 

quanto psicologicamente, em primeiro momento isso causa raiva e desgosto em Rami, 

entretanto em segundo momento lhe causa empatia e um certo resquício de admiração que ao 

decorrer da obra se transforma em um sentimento de fraternidade e solidariedade para com suas 
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rivais já que é notável que apesar de suas diferenças étnicas e culturais todas elas possuem a 

solidão, o papel e a vivência em um contexto pós guerra de independência em comum. 

Rami se faz presente na obra como uma porta voz de uma sociedade em processo de 

desconstrução, ou melhor, de reconstrução indenitária, a personagem é uma denúncia da 

condição da mulher na sociedade e também é a apresentadora da dualidade presente no espaço 

que a obra se passa, onde a modernidade e os valores ancestrais caminham de mãos dadas e 

ambas são peças opressoras diante do feminino. A personagem é a metáfora pertinente da Mãe, 

que aprende a conviver com as mudanças e acolhe o diferente, se reconstrói através da imagem 

do outro num processo de alteridade e reconhecimento, essa figura apresenta em sua marca as 

cicatrizes sociais, históricas e culturais impressas no corpo feminino, que o silencia e o apaga 

dentro da própria história. Para além disso, as mulheres de Tony são por assim dizer 

representações do feminino em sua mais completa diversidade de língua, etnia, hábitos, culturas 

e o personagem funciona como uma alegoria, uma unidade nacional, pois é por causa dele que 

essa diversidade se faz unida.  

Chiziane propõe em Niketche uma apresentação de Moçambique a partir da perspectiva 

de gênero e convida o leitor a caminhar através de uma diversidade cultural que é de suma 

importância para o entendimento da construção do feminino e do masculino dentro desse 

contexto, entretanto não é apenas sobre essa perspectiva que a autora aborda temáticas cruciais 

para a compreensão da cultura e história de seu país, é por isso que a poligamia também entra 

em contraste na obra e é a partir dela que valores enraizados e perpassados pela ideologia 

dominante constroem a desigualdade e a opressão.  

 

4 RESULTADOS PARCIAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar brevemente a narrativa moçambicana e sua relação 

com os rompantes sociais da contemporaneidade, longe de se aprofundar demasiadamente na 

teoria literária ou em questões complexas da Sociologia. O estudo se fundamentou estritamente 

em percepções embasadas anexadas juntamente com os estudos sociais trabalhados nas 

academias de graduação em Ciências Sociais/Antropologia e seguiu a linha interpretativa, por 

conseguinte não é decerto dizer que o produto final dessa análise é uma verdade imutável sem 

sujeições à críticas e melhoramentos. Por isso é importante enunciar que o objetivo central desta 

pesquisa foi salientar os papéis de gênero impostos e mantidos pelas sociedades ocidentais e 

além disso, a aplicação das teorias de gênero mescladas com os estudos sociais em uma obra 

clássica da literatura africana vulgo Niketche: Uma História de Poligamia.  
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RESUMO 

 
Os esforços de nossas ações no Programa de Extensão “DIÁLOGOS AUTOBIOGRÁFICOS: 

TRILHAS DA FORMAÇÃO DOS/DAS EDUCADORES/RAS SERRANOS” (Diálogos Serranos), 

vinculado ao Núcleo de Extensão Universitária em Educação em Direitos Humanos (NUEDH), do 

Departamento de Educação (DE), CAPF/UERN, estão direcionadas a perspectiva de educação dada no 

âmbito escolar e fora da escola, voltadas para formar cidadãos. Assim, sugerimos nesses espaços 

práticas de educação integral não tão convencionais, diferente das práticas educativas tidas 

tradicionais, que ainda se discerne na maioria das instituições escolares. Esse texto traz a capoeira 

como uma ferramenta pedagógica com potencial de atividade interdisciplinar, mediando o aprendizado 

sobre a percepção do corpo e o lugar que esse ocupa na sociedade, com o objetivo de despertar o senso 

crítico, bem como o autoconhecimento.      

 

Palavras-chave: Capoeira. Corpo. Pedagogia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As nossas experiências adquiridas com a participação em grupos de atividades artísticas 

e esportivas foram determinantes para a elaboração e o nosso desempenho nesse trabalho que 

aqui apresentamos. Além de graduando em Pedagogia, pela Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), atuo como professor de capoeira há 5 anos, mas pratico capoeira há 

mais ou menos 10 anos, ou seja, tendo iniciado na minha adolescência e mantendo-me nesse 

meio agora na minha fase adulta. É nessa fase que entro na universidade e passo a auto avaliar 

a minha prática como professor de capoeira, sendo o curso de pedagogia a referência que me 

faz despertar para essa reflexão. 

O curso de pedagogia não só me fez refletir sobre minha atuação como professor de 

capoeira, mas também proporcionou-me utilizar minhas habilidades como tal, para 

desempenhar ações dentro do programa de extensão ao qual estou vinculado. É nesse ponto 

onde faço a capoeira e as minhas atividades acadêmicas sintonizarem-se. A partir daí passo a 

unir capoeira-pesquisa-ação. O papel que determino para a capoeira é de mediadora na relação 

entre pesquisa e ação. As minhas pesquisas estão centradas no campo da educação integral, foi 

a partir daí que vi na capoeira características dessa concepção educativa. São os resultados dessa 
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pesquisa que dão suporte as nossas ações dentro do programa. 

Recentemente uma dessas ações nos levou a abordagem do corpo, tendo em vista que o 

reconhecimento do corpo e as discussões em volta dele, é também, segundo Bernardo Toro 

(2019), relativizá-lo à discussão teórica em torno da concepção de educação integral. Essa 

relativização é fortalecida pela discussão feita por Renan Almeida Barjud em sua dissertação 

apresentada à Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas como parte 

dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Educação Física na área de 

Educação Física e Sociedade, intitulada de “Roda da Feira e o sim a vida: inspirações 

dionisíacas sobre uma roda de rua de capoeira” (2018).  

 

2 A RELAÇÃO CAPOEIRA-PEDAGOGIA-PROGRAMA DE EXTENÇÃO 

 

A alusão que se segue sobre a relação que faço entre capoeira-pedagogia-programa de 

extensão, tem como objetivo relatar minhas experiências nesses três campos. Da maneira que 

eles se encontraram no percurso do trabalho que venho desenvolvendo tanto como professor de 

capoeira quanto aluno de pedagogia. É válido ressaltar, que não pretendemos discutir cada 

campo na sua complexidade e sim, apresentar um diálogo entre esses, nas minhas experiências 

profissionais. 

Além de graduando em Pedagogia, pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), atuo como professor de capoeira há cinco anos, mas pratico capoeira há mais 

ou menos 10 anos, tendo iniciado essa trajetória na minha adolescência e mantendo-me nesse 

meio agora na fase adulta. O curso de pedagogia não só me fez refletir sobre minha atuação 

como professor de capoeira, mas também proporcionou-me utilizar minhas habilidades como 

tal, para desempenhar ações dentro do programa de extensão ao qual estou vinculado (Diálogos 

Autobiográficos: trilhas da formação dos/das educadores/ras serranos/nas). É nesse ponto onde 

faço a capoeira e as minhas atividades acadêmicas sintonizarem-se. A partir daí passo a unir 

capoeira-pesquisa-ação. O papel que determino para a capoeira é de mediadora na relação entre 

pesquisa e ação. As minhas pesquisas (enquanto aluno voluntário do PIBIC/UERN) estão 

centradas no campo da educação integral, foi a partir daí que vi na capoeira características dessa 

concepção educativa. São os resultados dessa pesquisa que dão suporte as nossas ações dentro 

do programa de extensão. 

Pode soar um tanto estranho essa união que faço do curso de pedagogia e a capoeira, 

tendo em vista que é comum vermos com frequência, publicações sobre capoeira na área do 

curso de educação física. Entre tanto, buscamos explanar sobre o potencial pedagógico da 
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capoeira. Que por mais que levemos as concepções de ensino tratadas no espaço da 

universidade, a capoeira tem uma peculiaridade quando nos referimos aos processos educativos. 

O processo de ensino aprendizado é mais sensível e demarcado pela afetividade e ao mesmo 

tempo pela exigência, apresenta características específicas nas formas de tratamento e de 

interação entre os pares. Os objetivos são mais diretos e as estratégias elaboradas para alcança-

los são mais cirúrgicas. 

Porém, a partir do meu ingresso na universidade passo a vê a docência do capoeirista 

com outra perspectiva. Levo as reflexões do campo da pedagogia para o eixe de iterações da 

capoeira. Tento incorporar meu aprendizado no espaço universitário, mais especificamente, 

adquirido no curso de Pedagogia/PARFOR/UERN/CAPF as práticas de ensino no universo da 

capoeira. Passo a desenvolver uma metodologia que mescla a minha formação construída ao 

longo da vivência nessa arte, com a minha formação universitária. Assim, revigoro o potencial 

pedagógico da capoeira (que existe naturalmente) em minha atuação como professor de 

capoeira, por meio de atividades que facilmente podem ser confundidas com aquelas exercidas 

por um professor inovador da educação básica, como as que demandam habilidades artísticas 

do tipo: artesanato, canto, dança... bem como outras, com aspectos da concepção construtivista: 

criatividade, ludicidade, inovação, criticidade, democracia... 

Em minhas aulas de capoeira sempre há o diálogo com abertura para o debate crítico 

sobre temas diversos, sempre há o respeito ao posicionamento do aluno sobre determinada 

situação, sempre há espaço para o aluno se manifestar livremente como um ser pensante. 

Mesmo atendendo a públicos de faixa etárias diferentes (crianças e adolescentes) as mesmas 

oportunidades são dadas. 

Quanto ao programa de extensão que estou vinculado como aluno de graduação, surgiu 

a proposta de desenvolver ações com a capoeira para um determinado público, na perspectiva 

da educação integral, do autoconhecimento, dos direitos humanos, da afetividade e da 

espiritualidade. É válido frisar que, a capoeira é apenas um dos componentes curriculares 

previstos na proposta do programa. Nosso papel é de apresentar um meio educativo 

diferenciado dos meios convencionais. Então, vimos a capoeira como possibilidade de mais 

uma ferramenta de educação. Uma ferramenta atrativa, recreativa, e efetiva, que possa auxiliar 

os pais na educação de seus filhos e educadores que lidam com crianças. 

Os resultados parciais até o momento apontam que a junção capoeira-pedagogia-

programa de extensão está trazendo benefícios para o desdobrar das atividades planejadas a 

serem desenvolvidas dentro do Programa de Extensão “Diálogos Serranos”. As nossas ações 

tem como público alvo as crianças portalegrenses, mas envolve também familiares e 
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educadores, e, ao mesmo tempo, profissionais locais que lidam com a violação de direitos de 

crianças e adolescentes. Além disso, os discentes do ensino médio, visto que as ações dos 

Diálogos Serranos Portalegrenses são objeto de estudo das pesquisas "FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO: INTERFACES ENTRE AFETIVIDADE, VIOLÊNCIA E 

ESPIRITUALIDADE – FASE III" e "INTERFACES ENTRE AUTOCONHECIMENTO, 

ESPIRITUALIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO", vinculadas, respectivamente, ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao PIBIC-EM.  

É importante frisar que as nossas ações vislumbram uma perspectiva de educação 

pautada na formação humana em um sentido amplo, integral, que tem como alguns dos 

principais aspectos a afetividade, a espiritualidade e o autoconhecimento, como podemos 

perceber nos pilares didáticos e pedagógicos propostos para as atividades dos Diálogos Serranos 

Portalegrenses:1) Formação psicomotora; 2) Formação emocional e afetividade; 3) Formação 

moral e ética;  4) Formação artística e lúdica; 5) Convívio harmonioso e responsável com a 

natureza, a sociedade e os animais; 6) Educação financeira e empreendedorismo; 7) Formação 

espiritual, educação terapêutica e pedagogia quântica. 

Essa perspectiva de educação integral baseia-se na percepção de que o equilíbrio eu-

mundo pela criança, dá-se nos primeiros setênios do desenvolvimento do ser humano através 

do desenvolvimento do andar, em que o movimento, o brincar livre e a corporeidade são 

imprescindíveis para a formação da fala, da linguagem e do pensamento da criança (STEINER, 

1983). 

 

3 JUSTIFICANDO O TERMO PEDAGOGIA DA CAPOEIRA: UM OLHAR SOBRE O 

FAZER PEDAGÓGICO DO PROFESSOR DE CAPOEIRA 

 

Atualmente, muitos professores de capoeira vêm utilizando o termo PEDAGOGIA DA 

CAPOEIRA propagando sua atuação como professor dessa arte, sendo significado pela a 

metodologia que utiliza em suas aulas e a filosofia de seus ensinamentos. Esse termo vem se 

tornando cada vez mais usual dentre as mais variadas escolas ou grupos de capoeira existentes 

no Brasil. Ele desperta uma atenção especial para o potencial pedagógica que a capoeira tem, 

potencial esse que vem sendo reconhecido pela força do fazer pedagógico dos professores de 

capoeira, principalmente daqueles que conseguem inserir essa arte no seio de instituições 

educativas, como escolas e demais órgãos governamentais e não governamentais da assistência 

social.  

Porém, ainda há muita resistência nesse reconhecimento do potencial pedagógico da 
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capoeira, o que dificulta seu reconhecimento também como ferramenta educativa. Isto por que 

o saber do professor de capoeira, não é construído, necessariamente, nos espaços de formação 

sistematizados de ensino (escolas e universidades), mas sim no espaço vivencial da prática da 

capoeira (academias de capoeira). A formação do professor de capoeira, também não julga 

necessário uma formação advinda daquelas ofertadas pelas universidades. Tradicionalmente, o 

capoeirista se forma pelas suas vivências e interação com os capoeiristas mais antigos, os 

mestres de capoeira, através das interações relacionais e interpessoais inerentes e genuínas da 

cultura tradicional da capoeira. É o que se pode chamar de saber popular, ou conhecimentos do 

senso comum, que por muitos não é considerado um saber científico. Há por tanto uma 

desvalorização das características da educação não formal e do educador social apresentadas 

no fazer pedagógico do professor de capoeira no espaço que esse atua. O que para nós, quando 

este é considerado um educador social, seu aspecto pedagogo consubstancia o sentido que é 

dado ao termo pedagogia da capoeira, esse fazer que acontece nos espaços não formais de 

educação. Tendo em vista que o conceito de educação não formal ao qual aderimos, é aquele 

apresentado por Gohn (2010):  

 

É um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a 

cidadania, entendendo o político como formação do indivíduo para interagir 

com o outro em sociedade. Ela designa um conjunto de práticas socioculturais 

de aprendizagem e produção de saberes, que envolve 

organizações/instituições, atividades, meios e formas variadas, assim como 

uma multiplicidade de programas e projetos sociais (GHON, 2010, p. 33). 

 

É nesse sentido que o processo de ensino aprendizagem se dá nas aulas de capoeira. Foi 

por esse viés que Mestre Pastinha e Mestre Bimba despontaram o potencial pedagógico da 

capoeira, sendo que os mestres supracitados são pioneiros desse fazer pedagógico, apresentando 

para o mundo filosofias de ensino que se complementam, ambas preocupadas com a formação 

da cidadania dos praticantes dessa arte ancestral.  

 

Para Mestre Pastinha, querido pela sua personalidade cativante, dignidade e 

grande saber, capoeira era tudo que a vida lhe oferecia, aceitando 

filosoficamente o bom e o ruim, (...). Para Mestre Bimba, respeitado pelo seu 

carisma, criatividade e estatura na preservação de uma das mais expressivas 

manifestações da cultura afro-brasileira, capoeira era um estado de vigília 

constante, uma arte que lhe permitia enxergar os perigos e injustiças da vida, 

ao mesmo tempo em que lhe oferecia uma estratégia de como lidar com eles 

(ALMEIDA, 1999, p. 16). 

 

Essa visão poética da vida, por parte de ambos os mestres, demonstra a sensibilidade 
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com que seus ensinamentos eram repassados para seus discípulos. Demonstram que esses 

educadores por essência, tinham compreensão da realidade que viviam, e assim, educavam os 

seus alunos também para compreender a realidade social da época, ou seja, os qualificavam 

criticamente. Esses são aspectos da “pedagogia da autonomia” de Paulo Freire, que nos 

apresenta os “saberes necessários à prática educativa”. Dentre os exemplos que Freire apresenta 

em sua obra, boa parte deles podem ser sentidos nas práticas educativas de Mestre Bimba e 

Mestre Pastinha, mas um desses saberes em específico citados no livro “Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa” (FREIRE, 2016) contempla essa percepção 

da realidade aguçada dos mestres em questão, bem como suas capacidades de aprender e 

ensinar, com mais ênfase: “A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas 

sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa 

educabilidade a um nível distinto do nível de adestramento dos outros animais ou do cultivo de 

plantas” (FREIRE, 2016, p. 67). Era com esse senso crítico que Pastinha e Bimba disseminavam 

a capoeira. É com esse senso crítico que os professores de capoeira lecionam suas aulas, é com 

esse senso crítico que eu ensino capoeira, é esse senso crítico que tento despertar em meus 

alunos. 

Esse é um dos vieses pelo qual tentamos justificar o termo PEDAGOGIA DA 

CAPOEIRA, com foco no fazer pedagógico do educador capoeirista, embora já tenhamos nos 

deparado com esse termo em alguns escritos, como no texto “A capoeira como prática 

pedagógica na Educação Infantil” de Omri Ferradura Breda, publicado pela Revista Educação 

Pública em 23 de junho de 20151, onde há um tópico intitulado pelo termo que aqui discutimos, 

mas que, porém, não apresenta um aprofundamento centrado em substanciar o temo do modo 

que tentamos fazer nesse trabalho. Mas sim, de dar nomenclatura a algumas atividades que 

desenvolveu em aulas de capoeira com crianças. O que também contribui significativamente 

para nossa reflexão a cerca desse termo, tendo em vista, que o conteúdo exposto nessa 

publicação (BREDA, 2015) há aspectos característicos do fazer pedagógico do professor de 

capoeira que estamos dando destaque nesse ensaio. Então esse seria mais um caso ou exemplo 

a ser citado, como os de Bimba e Pastinha, mas não compreendemos como texto que tem a 

pretensão de dar significado específico ao termo PEDAGOGIA DA CAPOIERA com o cunho 

científico que estamos tentando dar. Esse é o nosso intuito, dar significado ao termo, dizer o 

que é, aproximar cientificamente as palavras Pedagogia e Capoeira, em suma, conceituar 

etimologicamente o termo PEDAGOGIA DA CAPOEIRA. 

                                                             
1 https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/15/12/a-capoeira-como-prtica-pedaggica-na-educao-infantil 

acesso em: 13/12/2019  
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Nesse sentido, é importante destacar como o papel do pedagogo é incorporado pelo 

professor de capoeira e como a capoeira é vista como um espaço educativo. Libâneo (2007) cita 

Brandão (1981) dizendo “Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola 

não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a 

única prática e o professor profissional não é seu único praticante.” Essa afirmação, respalda o 

significado que estamos empregando ao termo “Pedagogia da Capoeira”, ela vai de encontro 

aos processos metodológicos do professor de capoeira que tem como foco formar cidadãos, e 

também vai de encontro ao campo, no cerne da capoeira, onde a educação acontece. Com base 

na obra de Libâneo (2007) podemos afirmar que na capoeira há intervenção pedagógica: 

“Ocorrem ações pedagógicas não apenas na família, na escola; mas também nos meios de 

comunicação, nos movimentos sociais e outros grupos humanos organizados, em instituições 

não-escolares” (LIBÂNEO, 2007, p. 27). Para dar consistência ao termo que estamos 

justificando (Pedagogia da Capoeira) nos apoiamos ainda nas afirmações de Libâneo: “O 

pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo 

esferas mais amplas da educação informal e não-formal” (LIBÂNEO, 2007, p. 29). Observamos 

nesse pensamento do autor uma margem para a incorporação do papel do pedagogo pelo 

professor de capoeira que tem a intenção de educar por meio da sua arte. Principalmente quando 

as intenções desse professor convergem com o que diz o autor sobre o sentido do pedagógico: 

“O pedagógico refere-se a finalidade da ação educativa, implicando objetivos sociopolíticos a 

partir dos quais se estabelecem formas organizacionais e metodológicas da ação educativa”. 

(LIBÂNEO, 2007, p. 31). Ou seja, consideramos que toda atuação pedagógica do professor de 

capoeira que contemple esse significado do pedagógico, dito por Libâneo, expressa a 

PEDAGOGIA DA CAPOEIRA, constituindo o termo em seu sentido etimológico. 

 

4 O CORPO EM JOGO NA RODA DE CAPOEIRA 

 

A abordagem sobre o corpo se iniciou no campo de nossas discussões a parir justamente 

do exercício do autoconhecimento, inicialmente feito por meio de leituras e práticas de 

meditação (atividades exercidas nos encontros de estudos do programa de extensão), da busca 

pela compreensão do nosso próprio corpo e de como o vemos e o colocamos no espaço que 

ocupamos. E assim surgiram os seguintes questionamentos: como vejo meu corpo? Eu o 

conheço? Como vejo o corpo do outro? Fomos buscar as respostas para essas questões no 

mundo de interações da capoeira. Pois nessa arte genuinamente brasileira, o corpo é a principal 

ferramenta de linguagem entre os praticantes dessa manifestação cultural. Nesse espaço de 
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interações a forma como o corpo é tratado é determinante para o desenvolvimento das 

atividades que lhe são inerentes, como os exercícios físicos, o aperfeiçoamento dos golpes ou 

movimentos de capoeira, o jogo de capoeira, a expressão artística, corporal e toda sua 

plasticidade que é despertada. A comunicação entre os capoeiristas é essencialmente corporal. 

Portanto o conhecimento e os cuidados para com seu próprio corpo e, claro, com o corpo do 

outro, são imprescindíveis. O professor de capoeira tem a missão de educar seus alunos para 

esse relacionamento consigo e com o próximo a partir do próprio corpo. 

A maneira como Barjud (2018) aborda o corpo no âmbito da capoeira e nas relações 

entre os capoeiristas, nos proporcionou ampliar nosso conhecimento acerca do referido tema. 

O que nos levou a dialogar sobre o corpo e sua potencialidade no projeto “Café Filosófico”, 

coordenado pela Professora Maria Euzimar Berenice do Rego Silva, que foi realizado na 

Universidade do Estado do Rio Grande Norte (UERN) no dia 30 de agosto de 2019, que teve 

como tema “O que pode o corpo?”.  

 

Figura 1: Café filosófico: O que pode o corpo 

 
À esquerda, a professora Berenice, no centro o graduando de pedagogia Rodrigo e à direita, o Professor Dr. 

Roniê Rodrigues. 

 

Na ocasião, falamos de nossas experiências enquanto capoeiristas relacionando-as com 

a apresentada na obra de Barjud. De modo que pudemos levar reflexões sobre temas como a 

discriminação por causa do porte físico, os padrões corporais e/ou estereótipos pré-

determinados pela sociedade, aceitação e compreensão do próprio corpo... tendo a capoeira 

como logro dessas discussões. 
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Figura 2: Café filosófico: O que pode o corpo? 

 
Apresentação do corpo do capoeirista em movimento. Tocando e cantando o professor de capoeira Rodrigo, 

fazendo a demonstração da utilização do corpo no jogo de capoeira, seu aluno Antônio César. 

  

Essa imagem representa o momento em que fizemos a exposição do corpo do capoeirista 

e da abordamos sobre os conflitos relacionados a ele no âmbito da capoeira. Demonstramos o 

quanto nosso corpo pode nos surpreender, do que ele é capaz de fazer. Também falamos dos 

olhares que ele atrai, das críticas lançadas sobre ele, da resistência que temos em aceitá-lo como 

é, e de cuidar dele como deveríamos. Fizemos um paralelo desses fenômenos vivenciados no 

espaço da capoeira e no bojo da sociedade. As falas de nós palestrantes concomitaram com as 

da plateia. Muitos concordaram, por exemplo, que as formas de discriminação por causa de um 

corpo pré-determinado pelos padrões sociais podem ser sentidas nos dois espaços, mesmo a 

capoeira sendo reconhecida como símbolo de luta contra qualquer tipo de preconceito. 

Não! Na capoeira existe também a discriminação entre os capoeiristas, na capoeira 

também existe padrões que são determinados por uma elite de praticantes dessa arte, que por 

sua vez é influenciada pela elite externa a capoeira. Ou seja, os comportamentos da sociedade 

são reproduzidos no universo da capoeira. A filosofia de ensino que conduz nossas aulas de 

capoeira, buscam justamente combater esse tipo de acontecimento. O curso de pedagogia nos 

dá suporte para planejar e direcionar nosso trabalho nesse sentido. É isso que também 

pretendemos fazer, através da capoeira e da pedagogia nas ações com o nosso público alvo do 

programa de extensão.  

Em seu texto, Barjud (2018) desperta o olhar sobre o corpo na perspectiva dos padrões 

sociais atribuídos a um modelo pré-determinado de corpo. Ele traz à tona a visão de uma 

comunidade, sobre o corpo, a comunidade dos capoeiristas. Que por sua vez, reproduzem as 

relações da sociedade (de modo geral) dentro das relações interpessoais entre os praticantes de 

capoeira e as influências externas que lhes rondam.  

 

Ao observar a trajetória da capoeira, percebe-se que, de uma prática da cultura 



 

 

P
ág

in
a1

9
9

2
 

popular manifestada e transmitida pelo corpo dos habitantes menos 

“valorizados” da sociedade, ela passa a ser alvo de um modelo político e 

econômico em um jogo de forças que tendem a desconectá-la de suas matrizes 

sagrada/profana e marginal, atribuindo-lhe, no lugar, valores racionais da 

ciência e da moral dominante (BARJUD, 2018, p. 24). 

 

A linguagem corporal eminente na capoeira tem um potencial de divulgação e expressão 

que faz com que essa arte se torne um meio de comunicação que transporta informações e as 

entrega partindo de um indivíduo para outro. Sabe-se que a linguagem surge como uma forma 

de dominação de uma classe social sobre outra. Ao se descobrir o potencial da capoeira como 

forma de linguagem, essa passa a ser alvo de interessados que tentam utilizá-la em benefícios, 

muitas vezes alheios aos propósitos daqueles que a praticam e preservam sua cultura. No 

entanto, os capoeiristas sabem desse potencial que a capoeira tem, ou melhor dizendo, que o 

capoeirista tem de usar seu corpo, sua expressão corporal para transmitir mensagens a 

sociedade. É também, utilizando esse saber, que o professor de capoeira cria mecanismos para 

o melhor processo de ensino aprendizagem na sua interação com seus alunos. 

Apesar de um passado historicamente marcado pela marginalização, malandragem, 

criminalização, e discriminação, a capoeira atualmente vem se tornando um dos instrumentos 

educativos que auxilia como reforço e até mesmo suporte as instituições escolares na educação 

de crianças e adolescentes. Nos anos de 1937 a capoeira tomou destaque como ferramenta 

educativa por influência do trabalho desenvolvido por Manoel dos Reis Machado, mais 

conhecido como Mestre Bimba. O mesmo foi um grande capoeirista, precursor de um estilo de 

capoeira2 que surge como forma de protesto a maneira em que capoeira era vista pela sociedade 

e até mesmo contra a forma que ela era exercida pelos capoeiristas tradicionais daquela época. 

Ou seja, Mestre Bimba inovou ao criar um novo estilo de capoeira, e fortaleceu ainda mais seu 

espírito inovador, quando através de seu senso crítico mostrou que a capoeira tem um potencial 

pedagógico, educativo, formador... tanto que ele foi pioneiro na implantação da capoeira no 

espaço escolar. Conseguiu fazer com que a capoeira fosse reconhecida como um curso de 

educação física pela secretaria de educação da época. Desde então os professores de capoeira 

vem aprimorando suas metodologias, buscando cada vez mais qualificação, inclusive formação 

universitária, para agregar à sua prática de ensino. 

Hoje em dia é como fazer esse elo entre capoeira e educação. As atividades que são 

realizadas nas aulas de capoeira muitas vezes se assemelham aquelas desenvolvidas no espaço 

escolar, como por exemplo, o estudo teórico sobre a nossa ancestralidade africana, as origens 

                                                             
2 No mundo da capoeiragem existem dois estilos de capoeira mundialmente reconhecidos. Um é a “capoeira 

angola” que tem como criador o Mestre Pastinha, e o outro “capoeira regional”, criado por Mestre Bimba.  
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da capoeira, das outras manifestações culturais que nela se apresentam por meio de outras 

formas de expressão que não especificamente o jogo de capoeira, mas de uma dança por 

exemplo, que está ligada a cultura do povo criador dessa arte, que também traz todo um contexto 

histórico, que nos faz compreender a sua relação com a capoeira, compreender o porquê de tal 

dança ser anexada as manifestações dos capoeiristas de modo diferente da arte da capoeira em 

si (arte marcial). 

Assim, as práticas educativas dentro da capoeira vão se tornando diversas, abordam 

vários temas, são exercidas através de metodologias que variam de um grupo de capoeira para 

outro, de um professor para outro, mas que caminham sob a orientação da educação, neste caso 

da educação integral. A transmissão de valores, a construção do conhecimento acerca do 

contexto político-social, de entender o momento histórico e a realidade em que vivemos, são 

algumas das intencionalidades desse ensino. 

Capacitar o praticante de capoeira para entender não só o bojo teórico que lhe é 

atribuído, mas também capacitar o capoeirista para se tornar sujeito da construção de seu 

próprio conhecimento sobre temas ainda mais amplos, ou seja, despertar no capoeirista uma 

sensibilidade para fazer uma leitura do mundo, é parte fundamental para o exercício da capoeira. 

É nesse sentido que tratamos a capoeira como um campo onde são exercidas práticas 

pedagógicas de educação integral. Lhe dar com o corpo, enquanto capoeirista, é essencial para 

a relação e as interações pessoais. Fazemos uso do nosso corpo para nos comunicar com o outro 

dentro da roda de capoeira e fora dela. Nas aulas, em muitas das atividades, há o contato 

corporal, e os capoeiristas precisam estar preparados psicologicamente para aceitarem o toque 

e tocar o outro com respeito e sem nenhum sentimento de constrangimento. Quando isso 

acontece, significa que o aprendizado sobre o corpo, sobre os valores ensinados, está surtindo 

efeito. 

 

Sobre cuidar de si mesmo, incluímos o cuidado com o corpo e com o espírito: 

normalmente não temos na escola um espaço para expressão corporal. 

Ensinamos que o corpo não vale nada, e danças, esportes ou yoga são 

extracurriculares! O importante é o cérebro e o resto não é valorizado. Não 

temos uma metodologia de cuidado com o corpo e confundimos saúde (que 

exige educação e comportamento) com medicina (que exige ciência, dinheiro 

e tecnologia). (...) Sobre cuidar dos outros – do próximo e do distante –, é 

saber criar e fortalecer vínculos emocionais, fazer amigos, parcerias estáveis, 

e zelar pelos bens públicos e pelo planeta. Isso se cria na família e em casa, 

enquanto se alimenta, ri ou chora, durante passeios ou trabalhando. É formar 

redes de apoio, pertencer a organizações, ter um comportamento inclusivo em 

todos os aspectos. (...) Sobre cuidar do espírito: apenas nos ensinam a religião. 

E isso é diferente de dar atenção à espiritualidade, que é a capacidade e o 

esforço de pessoas de evitar ou diminuir a dor do outro. (TORO, 2019, palestra 
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na quinta edição do Seminário Internacional de Educação Integral – SIEI. 

Conviva Educação) 

 

Na capoeira há espaço para esse trabalho com o corpo, citado por Bernardo Toro em 

uma conferência na quinta edição do Seminário Internacional de Educação Integral (SIEI) 

realizado em São Paulo nos dias 24 e 25 de setembro de 2019. Na dinâmica das aulas de 

capoeira, esses valores são disseminados, o “cuidar de si, do outro e do espírito” (TORO, 2019) 

está intimamente ligado as formas de expressão e de relação entre os capoeiristas. E isso é 

repassado para o público atendido pela liderança que está à frente de um projeto com capoeira. 

Por exemplo, um artigo publicado nos anais do I Simpósio Internacional de Ensino e Culturas 

Afro-brasileiras e lusitanas (SINAFRO), realizado na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF) apresenta um trabalho social 

desenvolvido através da capoeira, que faz os integrantes da entidade capoeirista refletirem sobre 

o meio ambiente, onde a transmissão desse cuidar é abarcado em sentido amplo, bem como no 

sentido intrapessoal. No texto “A capoeira como ferramenta construtiva na formação da 

cidadania” (ARAÚJO, 2018), são relatadas as habilidades pedagógicas de um professor de 

capoeira e toda a filosofia de ensino que guia as ações da entidade dirigida por ele. 

 

É por meio de campanhas de conscientização e de trabalhos práticos, que o 

professor “Golinha” leva os praticantes de capoeira a refletirem e intervirem 

sobre problemas sociais como: o consumo de drogas, o alcoolismo, a 

prostituição, a exclusão social, o racismo, o preconceito, a indisciplina, a 

poluição do meio ambiente, entre outros. Essas campanhas são extensões das 

suas aulas de capoeira, e somente participando delas é que os seus alunos 

poderão ter uma formação completa de capoeirista, para então, serem 

avaliados como tal (ARAÚJO, 2018). 

 

Subentende-se por esse modelo de ensino da arte da capoeira que aí se aplica o conceito 

de educação integral, que compreende o homem como um ser completo. Dessa maneira, há 

também o propósito da formação do capoeirista completo, aquele que compreende o seu papel 

enquanto capoeirista nos espaços que ocupa, na sociedade que vive. 

Como professor de capoeira, formado na entidade dirigida pelo professor referenciado 

anteriormente, aplico na minha metodologia de ensino a mesma filosofia, reforçado pelo 

conhecimento científico-acadêmico, adquirido no curso de Pedagogia. 

Na capoeira existe também a discriminação entre os capoeiristas, na capoeira também 

existem padrões que são determinados por uma elite de praticantes dessa arte, que por sua vez 

é influenciada pela elite externa a capoeira. Ou seja, os comportamentos da sociedade são 

reproduzidos no universo da capoeira. A filosofia de ensino que conduz nossas aulas de capoeira 
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busca justamente combater esse tipo de acontecimento. O curso de pedagogia nos dá suporte 

para planejar e direcionar nosso trabalho nesse sentido. É isso que também pretendemos fazer, 

através da capoeira e da pedagogia nas ações com o nosso público alvo do programa de 

extensão.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com esse trabalho pretendemos transportar para o campo da educação escolar e não 

escolar, uma perspectiva de ensino para crianças a partir dos 4 anos de idade, que as leve a uma 

construção de conhecimentos que transbordam a cognição ou decodificação tradicional 

exercitada nas escolas comuns. Nossa proposta é de ofertar uma educação integral, em que o 

sujeito aprenda a se relacionar com o meio ambiente da forma mais saudável possível, e se 

relacionar consigo e com o outro de maneira recíproca e autônoma. A capoeira aparece nesse 

processo como uma ferramenta pedagógica interdisciplinar, mediadora desse aprendizado. 

O termo PEDAGOGIA DA CAPOEIRA, aqui se justifica como uma ciência da educação, 

semelhante àquela debatida no curso de pedagogia pelos autores que utilizamos nesse trabalho 

como fonte argumentativa do nosso empreendimento em dar significado científico a esse termo. 

Mas com especificidades e características próprias, da construção de conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades por meio da capoeira.   
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O ENSINO DE LITERATURA AFRO-BRASILEIRA POR MEIO DE CONTOS 

 

Geovani José da Silva 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

 

Concísia Lopes dos Santos 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

 

RESUMO 

 
Tomando por base o conto O tapete voador (2016) da escritora afro-brasileira Cristiane Sobral, 

buscamos produzir um estudo qualitativo em que objetivamos refletir sobre o ensino de Literatura afro-

brasileira, através dos contos. Para isso, tomamos por norteador a literatura a luz de Cândido (1995), a 

perspectiva de letramento literário Cosson (2014) e as reflexões sobre conto de Gotlib (1990). Assim, 

alcançamos uma oficina na qual podemos compreender o gênero em sua totalidade, e 

concomitantemente o ensino de Literatura afro-brasileira.  
 

Palavras-chave: Ensino de literatura afro-brasileira. Conto. Letramento literário. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ao tomar como base a discussão sobre ensino de Literaturas presentes nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias (2006)1 e no artigo 

“Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil” (2007), de Petronilha Beatriz Gonçalves 

e Silva – professora e pesquisadora brasileira de questões étnico-raciais, ensino e direitos 

humanos -  enfocamos o ensino de Literatura Afro-brasileira levando em consideração etnia e 

raça. Assim, buscamos investigar como desenvolver um ensino eficaz na construção de sujeitos, 

tendo como ponto de partida o gênero conto, e, nesse caso o conto “O tapete voador”, presente 

na obra O tapete voador (2016), da escritora brasileira Cristiane Sobral. 

Vislumbrando a formação integral de nossos alunos enquanto sujeitos, procuramos unir 

duas perspectivas, que são o caráter humanizador da literatura, à luz de Antônio Cândido 

(1995), e o letramento literário, de Rildo Cosson (2014). 

À luz dos teóricos supracitados, bem como de experiências em sala de aula no município 

de Serrinha Pintos (RN), na Escola Municipal Leis Gomes de Oliveira, propomos a oficina 

posteriormente apresentada, objetivando a experiência com o texto literário, o estudo e reflexão 

sobre o gênero conto tomando por base A teoria do conto (1990), de Nádia Batella Gotlib e a 

construção de identidade.  

                                                             
1 No decorrer do texto utilizaremos a sigla OCEM para fazer referência a este documento. 
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Desse modo, partiremos da discussão sobre o ensino de Literatura dentre quais podemos 

verificar a pertinência dos estudos literários. Pensando nessa direção, refletiremos sobre o 

ensino de Literatura Afro-brasileira a tomando o gênero conto e suas implicações em paralelo 

a perspectiva de letramento literário de Cosson (2014). 

 

2 O ENSINO DE LITERATURA  

 

Para nortearmos nosso estudo, partiremos de uma concepção primordial para a prática 

docente: “O que é ensinar?”. Na tentativa de responder a esse questionamento, procuramos 

percorrer de um modo mais geral as correntes linguísticas e suas implicações para o ensino.  

Podemos começar, fazendo a memória do inatismo (MUSSALIN; BENTES, 2001) 

desenvolvido por Chomsky, a partir do qual compreendemos que há um componente biológico, 

a GU (gramática universal), que nos permite a aquisição de linguagem, bem como dos primeiros 

saberes enquanto crianças.  

Outra importante perspectiva é de Skinner, no Behaviorismo (MUSSALIN; BENTES, 

2001), em que compreende-se que o condicionamento do sujeito poderia oportunizar a 

aprendizagem. O estímulo, resposta e reforço compõem a tríade que exemplifica o 

condicionamento a partir da qual os sujeitos poderiam acessar os conhecimentos. Por esse viés 

o indivíduo está passível de recepção pelos estímulos, aos quais respondem e em consequência 

os reforços sejam positivos ou negativos. Quanto a essa corrente, podemos a verificar ainda 

hoje sua influência no que diz respeito ao processo de ensino e avalição e até mesmo nas 

relações familiares no quesito educativo.  

Nesse rápido recorte das correntes linguísticas e suas implicações chegamos à última 

concepção que procuramos destacar, que é o interacionismo (MUSSALIN; BENTES, 2001), 

desenvolvido por De Lemos, pela qual se entende que a aprendizagem ocorre na interação dos 

sujeitos com o meio. Compreendemos como meio os aspectos culturais, sociais, históricos, 

políticos, religiosos e também os outros sujeitos. 

Assim, não favorecendo nem desmerecendo as teorias linguísticas, propomos nossa 

concepção de ensino mesclando perspectivas relacionadas a ensino anteriormente citadas, em 

primeiro lugar reconhecendo a capacidade natural que o homem possui em aprender. E, tendo 

em mente essa capacidade natural, procuraremos as condições que melhor possam favorecer 

este processo, percebendo o tradicional e construindo pela interação.   

No que diz respeito ao ensino, precisamos apontar o que compreendemos por Literatura. 

De início pensaremos na concepção de Antônio Cândido. Para ele, “a literatura é 
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essencialmente uma reorganização do mundo em termos de arte” (CANDIDO, 1995). Por essa 

concepção podemos elucidar uma definição comum à Literatura, que é a aludir a expressões de 

arte, mesmo que a fala de Cândido (1995) comtemple um entendimento maior pelo qual 

podemos conceber a literatura na condição de dar uma nova ordem à vida, ao mundo constituído 

pela arte.  

Ao refletir sobre literatura e arte, pensemos um pouco mais à luz da fala de uma mãe 

presente nas OCEM (2006), sobre e seu entendimento sobre Arte, a qual nos ajudará a 

consolidarmos o que é aqui compreendemos por Literatura: 

 

Arte é aquele conhecimento mais da delicadeza, não é? Fazer florzinha 

miudinha de papel, cinzeiro no Dia das Mães... Eu outro dia ganhei... [ri] É 

não? [Olha, sonda um pouco minha expressão...] É? Diga que eu não sei e vou 

bestando... Não sei dessas coisas não, meu negócio é mesmo o que o pessoal 

bota o nome de prendas do lar. Bom, mas... Basta. Não sei bem como é a coisa 

de escola... O que eu faço é trazer menino, apanhar menino... Reunião aqui é 

quase nunca e quando tem, não vou. Vou lá ouvir reclamação que eu não dou 

conta! Mas se a dona moça me pede assim, quer ouvir uma coisa qualquer da 

gente, eu não me faço de rogada... Como é mesmo a pergunta? Ah! Quando 

eu ia dizendo que arte é um trabalho assim mais maneiro, é que é assim 

mesmo. Pode até não ser, mas parece. É aquele trabalho que não é a luta de 

todo dia. Tá certo que tem uns que lutam com isso mas... Arte é um que-fazer 

assim que inventa uma alegriazinha, a senhora compreende? Quer dizer, 

trabalho mesmo não é, que trabalho é como uma dor. E escola também. Pros 

pobres é. A gente acostuma porque é a vida e... vai indo, vai indo... Perdi. Ali, 

sim: arte eu não sei. Não é isso das festas na escola? Acho que na escola não 

carece disso, não. Essa arte, não. Os meninos precisam ir levando jeito p’ra 

agüentar o trabalho daqui de fora. Se fica muito animado, aquela coisa frouxa, 

eles amolecem e... Aqui fora isso vinga, não (LINHARES apud OCEM, 2006, 

p. 50). 

 

O depoimento dessa mãe nos diz muitas coisa. Tomando como base que a Literatura é 

arte, no momento em que ela diz “Arte é um que-fazer assim que inventa uma alegriazinha”, 

podemos verificar que a essência da Literatura não foi perdida, embora seja às vezes mal 

trabalhada em sala de aula. É pela literatura que podemos vivenciar o regozijo e o deleite, mas 

também a cultura e o saber. A alegriazinha a que a mãe entrevistada se refere pode ser de um 

ótimo livro lido, de uma experiência verossímil, de uma aprendizagem ou de uma construção 

de saberes.  

Ao se pensar no fazer pedagógico, é preciso reconstruir o que na condição de docentes 

não deveríamos proliferar, como é o caso da seguinte fala da mãe entrevistada: “arte é um 

trabalho assim mais maneiro, é que é assim mesmo. Pode até não ser, mas parece. É aquele 

trabalho que não é a luta de todo dia”. Embora, algumas vezes olhemos apenas o belo, o 
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processo de construção da literatura enquanto manifestação de arte, e esse seguimento é 

desgastante, no sentido que o autor se doa para sua arte e por ela se gasta.  

Tendo em mente nossas compreensões sobre ensino e literatura, agora partiremos para 

discussões mais práticas. Em primeiro plano, analisaremos o papel do professor de literatura. 

Para isso tomaremos o educador na condição de mediador, compreendido como aquele que tem 

como objetivo facilitar a experiência de seus educandos em Literatura, seja análise, crítica ou 

deleite.  

Para elucidar o que entendemos que o ensino de Literatura deve oportunizar, partimos 

de Cosson (2014), pelo qual podemos refletir sobre três tipos de aprendizagem conforme 

podemos conferir: 

 

No caso deste último, convêm ter em mente a distinção feita por M. A. K. 

Halliday em relação à aprendizagem da linguagem, ou seja, a literatura é uma 

linguagem que compreende três tipos de aprendizagem: a aprendizagem da 

literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar o mundo por meio 

da palavra; a aprendizagem sobre a literatura, que envolve os conhecimentos 

de história, teoria e escrita, e a aprendizagem por meio da literatura, nesse caso 

os saberes e as habilidades que a prática da literatura proporciona a seus 

usuários (COSSON, 2014, p. 47). 

 

Se temos três tipos de aprendizagem, também existem os três ensinos. Assim 

destacamos que o eficácia do ensino/aprendizagem em Literatura se dá por meio da junção das 

três perspectivas citadas por Cosson.  

Partindo do princípio básico de que o estudo literário não deveria ser um pretexto, seja 

para gramática ou para história da literatura, o texto deve ser tomado como um todo e assim se 

possa experienciar. Tendo vivenciado a experiência com o texto, facilmente se terá o estudo 

mais específico através da teoria, bem como se saberá utilizar aprendizagens e saberes 

adquiridas por e com o texto, o que tornará a experiência mais leve e recompensadora.  

Cientes de nosso papel, enquanto professores de literatura, devemos compreender que 

existe um outro papel – os professores assumem sua missão em função dos educandos – que 

são os nosso alunos. Para analisarmos o papel dos alunos, os colocamos na condição não de 

ouvintes passivos, mas de protagonistas, pois embora nós ajudemos no processo de 

ensino/aprendizagem, tal efetivação acontece no e pelo aluno. 
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3 PARA QUE SERVE A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA? 

 

Embora a justificativa para os estudos sobre literatura não desempenhe um grande efeito 

físico ao mundo, isso não nos desestimula em nosso fazer docente, pois pela Literatura podemos 

até mesmo reinventar o mundo.  

Em consonância com Regina Zilberman (1991), não consideramos que exista a 

necessidade de justificar o ensino de Literatura, por isso procuramos evidenciar e proporcionar 

a reflexão sobre suas implicações, objetivando que por ventura existam dúvidas sobre o ensino 

que elas possam ser sanadas.  

Mesmo a literatura sendo tomada por alguns como apenas um componente curricular 

das escolas, nos provocamos a perceber o caráter humanizador pelo qual se possibilita 

compreender educando não como uma receptáculo, mas como um sujeito com especificidades 

e competências, conforme Cosson (2014), corroborando a ideia de literatura enquanto 

humanizadora, como encontramos nas OCEM, que trazem a fala do crítico Antônio Cândido: 

 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 

penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 

complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 

desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante 

(CÂNDIDO apud OCEM, 2006, p. 50). 

 

Tomando por base o caráter humanizador desenvolvido por Candido (1995), objetiva-

se a formação completa de nossos alunos. Mas para isso se faz necessário que os alunos 

assumam seu papel de protagonistas, que possam entender que a consolidação do processo de 

ensino-aprendizagem passa pela disposição deles em refletir e construir saberes. 

É também por este caráter humanizador que o ensino de Literatura Afro-brasileira se 

deve fundamentar, pois possibilita pensar sobre identidade, neste caso, a identidade negra. 

Infelizmente a identidade negra sofre constantemente o embranquecimento pela nossa história 

e ainda hoje esses traços permanecem. O embranquecimento ao qual nos referimos é o processo 

de dignificar as pessoas brancas, pois a condição de negro já tinha uma carga taxada como ruim 

ou menor. 

Iluminados pela cientista social Joyce Maria Rodrigues (2012) que é pós-graduada em 

Gestão Pública que atualmente concentra sua pesquisa nas discussões em educação das politícas 

de ação afirmativas, podemos pensar na inferiorização que a comunidade negra passou, e ainda 
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passa, em relação a aspectos não apenas social ou cultural. Atentemos rapidamente para um 

percurso duro pelos quais podemos compreender como edificou-se o processo de inferiorização 

do povo negro.  

No século XVI conforme Rodrigues (2012) as ciências biológicas investigaram as 

características físicas do corpo negro e relacionaram essas características aos humanos 

primitivos, assim os diminuindo como uma espécie de antecessores. Como se já não fosse 

terrível essa tentativa de diminuição de capacidade intelectual da população negra, 

posteriormente, no século XIX, com o darwinismo e o evolucionismo, a personalidade começou 

a ser traçada conforme as características físicas desses povos. O ápice de mediocridade acontece 

nesse mesmo século, quando o filósofo francês Gobineu (1816–1882) e o cientista italiano 

Lambroso (1835–1909) conceberam a perspectiva de que biologicamente as raças estão 

predispostas ao posicionamento hierárquico na escala humana de evolução. É daí que se inicia 

o que hoje compreendemos como preconceito ou racismo e até mesmo a intolerância, pois o 

negro estando na condição inferior, tudo que o pudesse “igualar” aos brancos era um infortúnio 

à classe superior.  

Foi por causa de todo esse desdobramento científico, que contou também com o 

religioso, até os dias atuais a população negra ainda sofre o preconceito de inferiorização em 

vários âmbitos, toda via buscamos focar apenas em um que construção de sua identidade 

enquanto sujeito que por tanto tempo nos foram negadas. 

Na conjetura dos fatos anteriormente citados encontramos uma das justificativas para 

escravidão do povo negro. Ainda que atualmente no Brasil pela constituição de 1988 nos 

tenham garantido direitos e deveres iguais. Na práticas algumas lacunas continuam, a 

intolerância e o racismo persistem ferozmente. 

Com toda a perseguição ocorrida ao logo do tempo e da história desenvolve-se uma 

certa rejeição a identidade que a raça oferece, pois por ser quem são é que os negros foram 

perseguidos. Assim, de encontro com essa realidade buscamos refletir sobre o ensino de 

literatura Afro-brasileira, tomando contos como nosso campo de análise e objetivando não 

apenas cumprir o conteúdo curriculares, mas uma experiência com a Literatura. 

Ao fazer memória dos fatos citados ao longo deste último ponto que apresentamos, 

podemos concluir que é preciso combater a cristalização de superioridade da cultura europeia, 

pois as influências culturais tradicionalmente brancas inferem diretamente em nosso fazer 

pedagógico, pelo qual pode-se tendenciar em ensinamentos de uma monocultura que em nosso 

país não existe, pois somos um povos de várias raças e etnias. É fazendo memória que buscamos 

em nosso ensino a formação de sujeito que exercerão o papel ativo de cidadãos, estes precisam 
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compreender seu espaço e papel a ser desempenhado dentro dos âmbitos e realidades, sociais e 

escolares. 

Para tratar da formação de sujeitos, refletir sobre os campos de aprendizagem é 

fundamental. Para isso utilizaremos as palavras de Silva (2007) autora que nos diz: 

 

Se atentarmos para experiências educativas entre povos indígenas, 

quilombolas e habitantes de outros territórios negros, veremos que não é 

somente com a inteligência que se tem acesso a conhecimentos. Que é com o 

corpo inteiro – o físico, a inteligência, os sentimentos, as emoções, a 

espiritualidade – que ensinamos e aprendemos que descobrimos o mundo. 

Corpos negros, brancos, indígenas, mestiços, doentes, sadios, gordos, magros, 

com deficiências, produzem conhecimentos distintos, todos igualmente 

humanos e, por isso, ricos em significados (SILVA, 2007, p. 501). 

 

A convivência inicial que propomos para a aprendizagem é a interação com o texto 

literário, pelo qual os alunos poderão experienciar situações ali representadas e sobre elas 

refletir e também fazer uso das experiências vivenciadas. Assim formando um todo, desde os 

conhecimentos curriculares, como também os de si mesmos e suas relações.  

O processo social e cultural é fundamental na construção do sujeito, na condição de 

educadores não podemos privilegiar uma parte da cultura de nossa história e esquecer outra. 

Ademais, a formação integral busca o sujeito como um todo, assim compreendo sua condição 

seja étnica, sociais, políticas, religiosas e ou culturais. 

 

4 O CONTO X LETRAMENTO LITERÁRIO  

 

O conto é um texto narrativo e se caracteriza por ser uma história curta, com poucos 

personagens, que acontece em um mundo imaginário e que descreve elementos de uma ação 

feita pelos próprios personagens.  

Advindo da tradição oral, o conto possui a perspectiva de um certo relato. Porém, ao 

pensarmos em relato, a discussão sobre veracidade é comum, mas observando os escritos de 

Nádia Batella Gotlib (1990, p. 8) se verifica que “o conto, no entanto, não se refere só ao 

acontecido. Não tem compromisso com o evento real. Nele, realidade e ficção não têm limites 

precisos”. 

Ainda que o propósito para a escritura dos contos não seja o retrato da realidade, existe 

também a verossimilhança, que faz do conto um entendimento de realidade, ou o que é real 

dentro da composição do conto. Mesmo que desejemos discutir muito sobre esse ponto, lembrar 
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que os textos literários são um representação da realidade já nos proporciona compreender a 

amplitude desse gênero.  

Falar do conto é algo delicado, pois existem muitas discussões sobre, mas não há um 

denominador comum. Podemos pensar à luz de Gotlib (1990) e considerar que com o passar do 

tempo os gêneros modificaram-se, e houve uma grande ampliação dos gêneros. Um gênero 

antigamente contemplava vários que hoje já se contempla na condições de outros gêneros, por 

exemplo o conto.  

Todavia, nosso propósito maior não é discutir especificamente a caracterização desse 

gênero, mas objetivamos vivenciar os contos nos apropriando teoria de Letramento Literário, 

de Cosson (2014). Em seus escritos, o autor apresenta três tipos de aprendizagem em Literatura 

e a partir deles aplicamos ao conto que utilizamos ao construir nossa oficina.   

É pensando nessa tríade em aprendizagem de literatura anteriormente citado que 

objetivamos a formação de sujeitos como um todo, compreendendo, vivenciando e afazendo 

uso dos gêneros, nesse caso do conto. 

 

5 SOBRE O CONTO E SUA AUTORA 

 

Este conto recebeu o mesmo nome que o livro em que fora publicado: O tapete voador 

(2014). De forma bem breve destacamos que em seu enredo contemplamos uma jovem negra e 

os desafios enfrentados em sua trajetória, pela qual passamos por importantes discussões como 

identidade, negritude, o papel da mulher, direitos e deveres.  

A autora do livro e do conto chama-se Cristiane Sobral, que em sua vasta carreira 

acumula atividades como atriz, poeta, professora de teatro e escritora. Destacamos o seu 

importante papel enquanto difusora das discussões do sujeito negro na contemporaneidade, 

evidenciando a identidade de seu/nosso povo. Outra importante característica de sua escrita é o 

emponderamento da mulher negra dentro dos espaços e ambientes por onde quer que estejam. 

 

6 A OFICINA: UMA EXPERIÊNCIA 

 

Nossa oficina foi realizada com alunos da Escola Municipal Leis Gomes de Oliveira, no 

município de Serrinha dos Pintos/RN com alunos do 6º ano, tendo uma faixa etária entre 11 e 

12 anos. Os estudantes faziam parte do programa Novo Mais Educação, que é um espaço que 

proporciona a eles um tipo de contra turno com reforço escolar em Língua portuguesa e também 

espaço para atividade lúdicas como Esporte, Teatro e Leitura.  
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Na ocasião a oficina foi pensada e desenvolvida em dois momentos: 

 

1º Momento 

 

Tendo em mãos o conto “O tapete voador” (SOBRAL, 2016), inicialmente fizemos a 

motivação (Cosson, 2014) e depois uma leitura singular e silenciosa. Posteriormente, em 

grupos, fizemos a leitura compartilhada.  

Para começar a interpretação, fizemos a introdução (Cosson, 2014), observamos o livro 

O tapete voador, no qual encontramos o conto que trabalhamos e também a imagem de 

Cristiane Sobral, autora da obra destacada. 

Após a leitura e introdução passamos para a análise. Para a interpretação (Cosson, 

2004), procuramos observar as palavras e expressões que chamaram atenção ou até mesmo 

momentos que marcaram durante a leitura, que fizeram refletir sobre uma realidade nova ou já 

vivenciada por eles, familiares ou amigos, como também as especificidades do gênero conto e 

as temáticas recorrentes no texto. 

Na construção da interpretação em que os educandos observam o texto e com suas 

próprias experiências vão preenchendo as entrelinhas, eles mencionavam experiências onde 

tinham sofrido preconceito, embora consideremos que o acontecido no conto não é racismo, 

mas intolerância conforme o recorte a seguir “Não me leve a mal, mas já temos bons produtos 

para minimizar acidentes genéticos desagradáveis, como o cabelo do negro. [...] Vou fazer 

minha parte, mas me prometa que não vai deixar sua negritude assim tão evidente.” (SOBRAL, 

2016, p. 10). Pela citação que retoma uma fala do presidente da empresa par com a Bárbara, em 

suma observamos a falta de condescendência com a Bárbara e consigo mesmo. 

Compreendemos isso ao vermos a personagem presidente conceber a negritude como sinônimo 

de indignidade, como se a condição enquanto negro fosse torna-la menor, assim desprezando o 

fato de ser gente, de ser gente negra, de ser quem é.  

Contudo, a construção de sentidos feita pelos educandos demonstra o desenvolvimento 

do pensamento crítico e isso é inestimável para a aprendizagem. Ao mesmo tempo que o 

pensamento crítico é importante, a condição de leitor vítima (OCEM, 2006), que é aquele que 

se põe em meio à história, colocando-se nas condições que as personagens se desenvolvem no 

enredo contribui diretamente para a formação de sujeitos.  
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2º Momento 

 

O segundo momento foi a partir da experiência vivenciada com o conto, discutir sobre 

o racismo e o conceito de identidade. Para essa discussão cada educando pesquisou com seus 

familiares e amigos situações semelhantes à vivenciada no conto e construíram um roda de 

conversa alusiva a essa temática tão importante, como também à escrita nacional. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A questão problema de que iniciamos foi o ensino de Literatura Afro-brasileira por meio 

de contos. Para consolidarmos a nossa reflexão procuramos perceber o que é ensino, no âmbito 

mais geral e mais específico o ensino de Literatura, dentro de um campo, a Literatura Afro-

brasileira, tomando o conto como nosso escopo de estudo.  

Assim pudemos pensar sobre o processo de ensino/aprendizagem sobre Literatura e 

formação integral enquanto sujeitos. Assim concomitantemente entre pesquisas bibliográficas 

a experiências vividas em sala de aula, obtivemos como resultado a oficina anteriormente 

apresentada.  
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A PESQUISA NO PROGRAMA BALE: ANÁLISE DAS MONOGRAFIAS E TCCs DE 

2010 A 2017 

 

Keutre Gláudia da Conceição Soares Bezerra 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

Maria Lúcia Pessoa Sampaio 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A proposta do presente trabalho é apresentar uma reflexão acerca do Programa BALE 

como espaço profícuo para a realização da pesquisa científica na graduação. Para tanto, 

definimos como objetivo investigar as monografias e TCCs que foram produzidos a partir de 

objetos de estudo que envolvem o Programa BALE no período de 2010 a 2017, no então 

Campus Avançado professora Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM, atualmente 

Campus Avançado de Pau dos Ferros – CAPF, na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN.   

A elaboração da pesquisa se baseia na abordagem qualitativa, realizada a partir da 

análise interpretativa. Esse tipo de pesquisa se adequa a este estudo porque de acordo com 

Bogda e Biklen, “os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que 

lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informador.” 

(BOGDAN & BIKLEN, 2012, p. 51). Para os autores, a pesquisa qualitativa apresenta cinco 

características, sendo que nem todos os estudos qualitativos as apresentam, a saber: 

 

Na investigação qualitativa a fonte de dados é o ambiente natural, constituindo 

o investigador o instrumento principal; A investigação qualitativa é descritiva; 

Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; Os investigadores qualitativos 

tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; O significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 2012, p. 

47-51). 

 

Diante da fala dos autores, consideramos a abordagem qualitativa adequada a presente 

proposta, que objetiva investigar de forma interpretativa as produções investigativas sobre o 

programa BALE, com ênfase em três trabalhos, dos quais mostraremos os objetivos e alguns 

resultados alcançados com a pesquisa. Para tanto, estruturamos o presente trabalho em dois 

tópicos de modo a produzi-lo de forma clara e objetiva para o leitor. 
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2 O BALE COMO PROGRAMA DE EXTENSÃO 

 

O BALE (Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas), é um programa de extensão 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, pertencente ao Campus Avançado 

de Pau dos Ferros - CAPF, situado na cidade de Pau dos Ferros, interior do Estado Rio Grande 

do Norte/Brasil. Ao longo de sua efetivação na Universidade, o BALE permaneceu enquanto 

categoria de projeto de extensão no período de 2007 a 2011, vinculado ao Departamento de 

Educação – DE, em parceria com o Departamento de Letras Vernáculas e Estrangeiras – 

DLV/DLE do referido campus. O BALE é formado por professores e alunos da graduação 

oriundos de cursos distintos, porém com maioria vindos dos cursos de Pedagogia e Letras, 

professores a Educação Básica, Alunos da pós-graduação e pessoas da comunidade. 

O programa BALE, desde sua origem como projeto de extensão no ano de 2007, busca 

a formação do leitor. Segundo as idealizadoras, professoras Maria Lúcia Pessoa Sampaio e 

Renata de Oliveira Mascarenhas, o objetivo é disseminar o gosto pela leitura a partir do texto 

literário, bem como outros gêneros que venham favorecer a formação de leitores e mediadores 

de leitura, tanto em espaços escolares, como não escolares. (SAMPAIO; MASCARENHAS, 

2007). 

Pertencente ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Planejamento do Processo Ensino-

aprendizagem – GEPPE, o projeto alcançou no ano de 2012 o status de Programa de extensão, 

subdividindo-se em cinco ações, a saber: BALE Formação, voltado para a formação de novos 

mediadores de leitura, tanto na Universidade quanto na Educação Básica; BALE Ponto de 

Leitura, que se dedica ao trabalho com o livro, objetivando mediar o contato entre livro e leitor; 

BALE em Cena, atua principalmente com encenação das histórias. É nesse canteiro onde se 

desenvolve a maior parte das atividades de contação de histórias; Cine BALE Musical, 

desenvolve atividades através da inserção da música e do cinema, visando assim uma maior 

aproximação do público com a arte literária; e o BALE Net1, responsável por gerenciar o 

programa no mundo virtual. Cada ação visa a se dedicar a um aspecto da formação do leitor, 

no entanto, todas trabalham em conjunto, com o objetivo maior de mediar o caminho entre o 

leitor e livro. 

Ainda de acordo com uma das idealizadoras, “A ideia de torná-lo programa advém da 

grande proporção que o Projeto alcançou. Ganhando espaço, reconhecimento e aceitação da 

comunidade acadêmica, bem como do público atendido, [...]” (SAMPAIO, 2012, p. 12). Para 

                                                             
1 Informações detalhadas sobre a estrutura e funcionamento do Programa BALE podem ser encontradas na tese de 

Doutorado “Expressão Criativa e subjetividade na contação de histórias no Programa BALE.” 
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Sampaio (2012), ao tornar o BALE um Programa, foi possível atender a uma demanda maior 

do público, inserindo com isso as mais diversas linguagens no trabalho com a mediação de 

leitura, acrescentando à contação de histórias, outros vieses, como o cinema, a música, o teatro, 

a internet, dentre outras formas de comunicação que estão à disposição na sociedade atual.  

Ao longo de sua trajetória, o BALE se tornou, além de Programa de Extensão, um 

ambiente de pesquisa, pois vem construindo um banco de dados significativo, com documentos 

escritos, fotos, e registros em vídeos de suas ações. Sendo, portanto, um espaço valioso para a 

produção acadêmica científica, possibilitando a investigação em diversos enfoques. Sobre esse 

aspecto, vale salientar que o BALE já se concretizou como objeto de estudo de diversos 

trabalhos acadêmicos, entre artigos, monografias, dissertações e teses, tendo, portanto, uma 

extensa produção bibliográfica a respeito do mesmo. 

O objetivo principal do programa BALE, desde sua fundação é proporcionar o acesso à 

leitura e formar leitores a partir de mediações de leitura que levam em conta o prazer de ler. É 

justamente através do prazer que a leitura literária suscita no leitor que o BALE vem formando 

leitores a mais de dez anos na cidade de Pau dos Ferros e região.  A respeito da importância de 

trabalhar na perspectiva de provocar o gosto pela leitura, Batista et. al., enfoca que, 

 

Atitudes como gostar de ler e interessar-se pela leitura e pelos livros são 

construídas, para algumas pessoas, no espaço familiar e em outras esferas de 

convivência em que a escrita circula. Mas, para outros, é sobretudo na escola 

que esta gosto pode ser incentivado. Para isso é importante que a criança 

perceba a leitura como um ato prazeroso e necessário e que tenha os adultos 

como modelo. Nessa perspectiva, não é necessário que a criança espere 

aprender a ler para ter acesso ao prazer da leitura: pode acompanhar as leituras 

feitas por adultos, pode manusear livros e outros impressos, tentando “ler” ou 

adivinhar o que está escrito (BATISTA et. al., 2008, p. 40, grifo do autor). 

 

Como foi ilustrado pelo pensamento dos autores acima, o prazer da leitura é algo que se 

constrói, e o BALE representa para muitas pessoas a única oportunidade de contato com o 

mundo dos livros, especialmente de maneira prazerosa. Dessa forma, o trabalho de mediação 

de leitura realizado no BALE parte do princípio de que para despertar o prazer é preciso que as 

pessoas possam enxergar na leitura um mundo divertido, no qual possa se emocionar e viajar 

na fantasia. 

Além do prazer que a leitura pode proporcionar ao leitor essa também pode desenvolver 

nos sujeitos a capacidade de interpretação e compreensão mais ampla que contribui para um 

desempenho escolar mais significativo, com mais facilidade em absorver os conhecimentos 

trabalhados, tendo como aliada a literatura, pois de acordo com Cosson, a literatura é “plena de 
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saberes sobre o homem e o mundo. [...]” (COSSON, 2006, p. 17), por isso, ela tem a capacidade 

de transformar a fantasia em cores, odores e sabores que tocam diretamente a alma humana. 

Nesse sentido, ao ser tocado pelo prazer da leitura, o sujeito tem mais chance de se tornar um 

leitor efetivo. 

 

3 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O BALE NO FORMATO 

MONOGRAFIAS/TCC 

 

A produção científica cujos objetos de estudo se vinculam ao programa de extensão 

BALE, desenvolvidas em nível de graduação, investigaram aspectos relacionados ao programa 

BALE através de categorias que têm como ponto fundamental categorias relacionadas aos 

objetivos do programa de extensão na esfera da UERN. Partindo daí, localizamos como 

destaque nas produções a categoria da contação de história como um dos ângulos mais 

investigados, como um viés eficaz na formação do gosto pela leitura, ou como uma forma de 

ampliar o repertório literária e confirmar a autoformação leitora. 

Outro enfoque relevante investigado nas monografias e TCCs diz respeito ao reconto 

das histórias, já que essa estratégia está presente nas ações do BALE como a principal forma 

de mediação, estando, juntamente com a contação de histórias, entre as práticas mais utilizadas 

na objetivação do trabalho com a literatura. Encontramos em nossa pesquisa 06 (seis) trabalhos 

elaborados no recorte de tempo demarcado. Vejamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 01: Monografias de conclusão de curso de graduação 

MONOGRAFIA/TCC CURSO ANO 

Literatura infantil e formação do leitor: uma 

análise em torno das estratégias e recursos de 

contação de histórias no projeto BALE 

(Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas) 

Pedagogia 2010 

A contação de histórias como   para despertar o 

gosto pela leitura 

Pedagogia 2010 

Desafios e possibilidades na formação de 

leitores 

Pedagogia 2013 

Reconto de histórias e autoformação: refazer 
personagem e fazer-se leitor 

Pedagogia  2016 

Constituição do contador de histórias: 

experiências no “Programa Biblioteca 

Ambulante e Literatura nas Escolas (BALE)” e 

no “Projeto Mirins Leitores, Grandes 

Mediadores” 

Pedagogia  2016 
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A mediação de leitura em espaços não escolares: 

partilhando experiências com bolsistas do 

programa BALE 

Letras 2014 

As vivências de leitura com a obra o diário de 

Anne Frank na 7ª edição do programa BALE: 

relatos de experiências 

Letras 2017 

Total 06 
Fonte: Bezerra, 2019. 

 

Para elaborarmos a análise interpretativa e evidenciar alguns dos aspectos mais 

relevantes na produção sobre o BALE, escolhemos três trabalhos a partir dos quais efetivamos 

a 

análise interpretativa. Denominaremos as pesquisas escolhidas de pesquisa 01, pesquisa 02 e 

pesquisa 03. Salientamos que nossa escolha em analisar apenas três dos trabalhos produzidos 

se deu em virtude de estarmos produzindo um trabalho em formato de artigo, que não 

comportaria a análise de todos os trabalhos devido ao limite de páginas especificado. A seguir, 

elencamos os trabalhos escolhidos como amostra para a análise. 

 

Quadro 02: trabalhos escolhidos para análise 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir dos títulos dos trabalhos escolhidos, podemos perceber que abordam aspectos 

relevantes a respeito dos objetivos do programa BALE, que gira em torno da formação de 

leitores, usando como principal estratégia a contação de histórias. Além de evidenciar também 

o estudo sobre o reconto de histórias e a autoformação, que também compõem a filosofia de 

trabalho do BALE. 

Sobre a formação de leitores, Ramos (2011) enfoca que de acordo com nossa vivência 

enquanto seres imersos numa condição simbólica, a formação de leitores envolve conduzir as 

pessoas por um caminho no qual elas possam ver, conhecer, compreender e aprender o que foi 

articulado por outrem, através da ativação dos vários sentidos, como a visão, tato audição, etc. 

Desse apontamento podemos inferir que a contação de histórias se apresenta como um 

metodologia significativa para a condução do sujeito até a leitura, pois contar e ouvir histórias é 

Pesquisa 01 Desafios e possibilidades na formação de leitores. 

Pesquisa 02 Reconto de histórias e autoformação: refazer personagem e 

fazer-se leitor. 

Pesquisa 03 Constituição do contador de histórias: experiências no 

“Programa Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas 

(BALE)” e no “Projeto Mirins Leitores, Grandes Mediadores” 
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uma prática cultural que acompanha a humanidade desde tempos imensuráveis, continuando até os 

dias de hoje exercendo um grande fascínio sobre os mais diversos públicos e lugares. 

Nesse sentido, contar histórias é um fazer antigo da humanidade, que surgiu provavelmente 

pela própria natureza humana, dotada de fantasia e do desejo de viver muito além do que é tangível. 

Ao se sentir capaz e desejoso de viver com o outro e de compartilhar um modo de vida com o seu 

semelhante, o homem começou a construir um repertório de histórias que falam da essência do ser 

humano, os sonhos, os medos, os desafios, a luta de cada dia para vencer o eterno duelo entre o bem 

e o mal. 

Atualmente existem muitos estudiosos dedicados em compreender a importância de contar 

histórias para a formação humana. Entre eles, destacamos os estudos de Busatto (2011), que aborda 

o contador como um personagem que ultrapassa os tempos e chega à alma da humanidade através 

da arte de narrar. Para a autora,  

 

Esse personagem e suas palavras aladas sempre estiveram presentes na alma 

da humanidade. Ele recebeu vários nomes através dos tempos: era o rapsodo 

para os gregos; o griot para os africanos; o bardo para os celtas; ou 

simplesmente o contador de histórias […] Era um sujeito que se valia da 

narração oral como via para organizar o caos, perpetuar e propagar os mitos 

fundacionais das suas culturas. Um sujeito que mantinha vivo o pensamento 

do seu povo por meio da memória prodigiosa e que o divulga por meio da arte. 

[...] (BUSATTO, 2011, p. 18, grifos da autora). 

 

Atualmente, diante da expansão da escrita e da tecnologia, o contador de histórias vem 

ganhando uma nova constituição, estabelecendo uma estreita relação com a formação de 

leitores, já que pela arte de contar histórias, é possível mostrar a literatura de uma maneira 

prazerosa, que encanta a humanidade desde sempre, e se mostra eficaz ainda nos dias de hoje.  

Para entendermos melhor como a contação de histórias vem sendo estudada através da 

efetivação dessa atividade no programa BALE, veremos os objetivos gerais das três pesquisas 

analisadas aqui. Vejamos o quadro a seguir. 

 

Quadro 03: Objetivos das pesquisas analisadas 

Objetivo geral da pesquisa 01 Analisar o trabalho com a leitura com vista à 

formação de leitores para além dos muros da 

escola. (AQUINO, 2013) 

Objetivo geral da pesquisa 02 Analisar os recontos de histórias realizados por 

crianças atendidas pelo programa BALE, 

evidenciando, principalmente, as estruturas 

textuais - micro e macro - e também as estratégias 

de autoformação leitora. (FREITAS, 2016) 
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Objetivo geral da pesquisa 03 Investigar como se constitui o contador de 

história, evidenciando como a arte de contar 

contribui para o desenvolvimento do gosto pela 

leitura e, consequentemente, para a autoformação 

do leitor. (CAMPÊLO, 2016) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os objetivos das pesquisas indicam que buscaram compreender aspectos relacionados 

aos objetivos do programa BALE de formar e autoformar leitores através da contação e do 

reconto de histórias. Além de lançar o olhar sobre a execução do trablaho de formação leitora 

em espaços não escolares, como a pesquisa 01, que visa analisar o trabalho realizado pelo BALE 

em espaços que não são a escola, visto que, geralmente o trabalho com a formação de leitores 

está atrelado ao espaço escolar. 

Na pesquisa 02 encontramos outro tópico relevante para o BALE, que diz respeito ao 

reconto de histórias feito pelas crianças como uma estratégia significativa na formação e na 

autoformação leitora. O trabalho mencionado buscou compreender como as crianças organizam 

a estrutura textual das histórias para reconta-las e como essa organização contribui para a 

formação leitora de quem ouve e para a autoformação leitora de quem reconta. 

Ao interpretarmos o objetivo geral da pesquisa 03, compreendemos que a mesma 

empreendeu um estudo acerca de um dos ângulos mais relevantes do BALE, que é a relação da 

contação de histórias com a formação do leitor, além de inserir a constituição do contador de 

histórias como uma das especificidades do programa BALE, que levam a formação e 

autoformação leitora. 

A seguir, mostramos um quadro com uma síntese dos principais resultados alcançados 

através das pesquisas analisadas, que revelam a importância do programa BALE enquanto 

objeto de estudo com subsídios para pesquisadores investigarem a relevância do trabalho 

desenvolvido pelo mesmo na extensão universitária. 

 

Quadro 04: Síntese resultados 

Pesquisa 01 O trabalho realizado pelo BALE proporciona a chance de entrar em 

contato com textos interessantes, de vários gêneros, e despertar o 

interesse e o prazer pela leitura, formando assim leitores competentes. 

(AQUINO, 2013) 

Pesquisa 02 À medida que o sujeito reconta uma história ele se autoforma, pois o 

reconto possibilita que o sujeito se posicione criticamente e reflita frente 

à história ouvida ou lida. Além disso, traz uma contribuição de inovação 

e recriação para as histórias e desperta o interesse no leitor de conhecer 

mais histórias e culturas. (FREITAS, 2016) 



 

 

P
ág

in
a2

0
1

4
 

Pesquisa 03 A contação de histórias é uma atividade importante de estímulo na 

formação do leitor, como forma de colaborar na aproximação com os 

textos e possibilitar a ampliação do repertório de leitura. (CAMPÊLO, 

2016) 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A síntese apresentada permite a compreensão de que o trabalho de formação de leitores 

empreendido pelo programa BALE na extensão universitária é de extrema relevância, não só 

para a academia, mas também para a sociedade, pois é possível perceber que há indícios 

concretos de uma diferenciação na formação leitora das pessoas que que tiveram oportunidade 

de participar das atividades desenvolvidas pelo mesmo. 

As pesquisas acima dão suporte a nossa afirmação ao revelarem que o BALE 

possibilitou o contato com diversos tipos de textos, o reconto de histórias a partir do qual o 

sujeito reconstrói o enredo, forma e se autoforma leitor, além de aproximar o leitor do texto 

através da contação de histórias e ampliar o repertório literário de quem conta e de quem ouve 

as narrativas. 

No BALE, a contação de histórias é concebida como a principal estratégia de mediação 

de leitura, tendo como base pressupostos como os de Gomes (2003), que defende a contação de 

histórias como um encontro renovado entre o leitor e o livro. Com isso, ao contar uma história, 

o mediador de leitura oferece uma forma de estabelecer o contato com a literatura através da 

oralidade, que foi por muito tempo a via por onde as histórias transitavam. 

Assim, o contador de histórias hoje, tal como ocorre no BALE, é antes de tudo um 

mediador de leitura, que como aborda Busatto (2011), encontra-se mergulhado em uma cultura na 

qual a escrita é a principal forma de comunicação. Dessa forma, o contador se apropria da cultura 

letrada e começa uma relação produtiva entre a leitura e a oralidade, que tem sido percebida como 

uma maneira eficiente de aproximar o leitor do texto literário, assim como aponta as pesquisas 

mencionadas neste trabalho. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados preliminares revelam que as monografias e TCCs produzidas no período 

apontado, discutem sobre aspectos diversos e relevantes para a formação do leitor, relacionados 

à dinâmica de atuação da equipe. Nesse sentido, foram analisados os objetivos gerais e os 

resultados apontados de maneira breve. O intuito foi compreender os apontamentos concretos 
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mencionados por esses estudos e a relevância dos mesmos para o crescimento do BALE 

enquanto programa formativo de extensão, que envolve também a pesquisa. 

Dos resultados, apreendemos que o BALE vem exercendo um trabalho significativo de 

formação leitora, através da contação de histórias como recurso primordial na mediação entre 

leitor e texto. Esse trabalho, ganhou proporções grandiosas no contexto universitário, fazendo 

com que os alunos da graduação se interessem em realizar as pesquisas de conclusão do curso 

acerca do programa BALE. 
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RESUMO 

 
Esse artigo propõe discutir acerca do gênero cordel, tendo em vista que ele pode ser um suporte eficiente 

para o professor estabelecer relações entre os elementos sociais, culturais e históricos que fazem parte 

da literatura. Dessa forma, observando-se as dificuldades que muitos dos professores encontram nos dias 

atuais em sala de aula para despertar a atenção dos alunos sobre as temáticas, definimos como objetivo 

mostrar a importância do cordel como um instrumento de ensino-aprendizado, especificando de que 

forma os professores podem usar esse gênero na comunidade escolar. Partindo disso, a metodologia 

empregada, de caráter bibliográfico, foi a obra do contemporâneo Bráulio Bessa, dialogando com os 

teóricos Zumthor (1997), Rodrigues (2006) e Pinheiro (2002). Nessa perspectiva, o ensino do gênero 

cordel pode ser pensado como uma alternativa dinâmica para levar o aluno à reflexão sobre a 

importância que este tem até os dias atuais, bem como reconhecer a abrangência de temas transversais, 

e elementos que este meio pode fornecer no sentido de facilitar e fortalecer o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Cordel. Ensino-aprendizagem. Literatura. Elementos culturais. Sala de aula. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo inicial desse trabalho é discutir maneiras que possam incluir o gênero cordel 

em sala, considerando os meios que este pode oferecer para uma formação de um leitor que 

reconhece a importância de textos populares. A metodologia de cunho bibliográfica se pauta 

em dialogar alguns caminhos e alternativas possíveis, mediantes os autores aqui mencionados, 

para que assim os professores trabalhem o cordel em sala de aula.  

A literatura de Cordel é um gênero literário que surgiu desde o início da colonização, 

quando os portugueses chegaram ao Brasil. A partir disso, este gênero foi se expandindo, de 

modo que as pessoas começaram a ter acesso a esta literatura através dos declamadores - que 

relatavam histórias e informações que, posteriormente viriam a ser impressas em folhetim. Por 

outro lado, foi a partir do renascimento, mais precisamente no século XVI, que a literatura de 

cordel ganhou força e mais destaque, quando os relatos que eram feitos através da oralidade 

pelos trovadores, foram impressos e ampliados, fazendo com que mais pessoas conseguissem 

acesso a esta arte. Da oralidade, surgiu à escrita popular, e em virtude disso, há teóricos como 

Paul Zumthor (1997, p. 10) que destacam a importância da narrativa oral para as tradições, 
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afirmando que: “ninguém sonharia em negar a importância do papel que desempenharam na 

história da humanidade as tradições orais. As civilizações arcaicas e muitas culturas das 

margens ainda hoje se mantêm, graças a elas.” 

A declamação, outro elemento importante para o entendimento da literatura de cordel, 

teve seu primeiro apogeu na cultura latina. Os romanos exerceram forte influência na tradição 

oral, o que resultou na apropriação de um conteúdo tradicional por muitas pessoas, que 

declamavam aberta e livremente obras literárias oralizadas. Neste sentido, quem não sabia ler 

e escrever, como o caso dos mais desfavorecidos socialmente, eram afastados desta leitura, 

recorrendo apenas à memória de trechos, quando muito interligando pontos com a própria 

imaginação ou inventividade, o que ajudava a propagar no imaginário popular, personagens, 

histórias e lendas que o cordel também se apropriava como matéria narrativa.  

O cordel ganhou este nome devido à forma como era vendido; geralmente em barbantes, 

cordéis ou cordas, que ficavam expostos para a venda. O cordel é um meio de narrativa que 

expõe histórias, podendo ser elas ficcionais - representadas pela realidade, como também que 

tenha como característica as estrofes, acompanhadas de rimas que tanto podem ser metrificadas, 

bem como serem feitas através de improvisações, que é o método que alguns cantadores de 

viola e cordelistas se utilizam para fazer a exposição de seus versos. Partindo disso, esta arte 

procura se atentar para fatos importantes – como é o caso das narrações expositivas de fatos 

históricos, culturais de um povo, como também dialogar com as pessoas de forma improvisada, 

que se caracteriza por incluir um lado divertido e dinâmico através deste gênero.  

Ainda hoje, o lugar em que mais se encontra presente a literatura de cordel é o Nordeste, 

pois foi onde se concentrou a maioria dos grandes escritores; como Patativa do Assaré, Firmino 

Teixeira do Amaral, Ariano Suassuna, Arievaldo Viana Lima, Apolônio Alves dos Santos, entre 

outros que ainda estão presentes e reconhecidos, como Bráulio Bessa. Diante disso, é 

importante destacar o considerado precursor da Literatura de Cordel, Leandro Gomes de Barro, 

que também nasceu no Nordeste. Além disso, nesta região, há permanência das vendas destes 

folhetins, que vêm, na maioria das vezes, marcados por xilogravuras, característica também da 

arte. Os seus conteúdos são os mais diversificados, porém alguns dos mais conhecidos são: A 

Chegada de Lampião no céu, a morte do ex Presidente Getúlio Vargas, as Proezas de João Grilo, 

etc. (ŠAFRÁNKOVÁ, 2010).  

Além disso, neste ambiente literário, quem deseja entrar pode divulgar suas obras como 

almejar, de modo que este gênero dá a liberdade para que as pessoas exponham seus escritos 

das mais diversas formas de linguagem, estas por sua vez, podem ser regionais, informais, 

humorísticas ou formais.  
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2 DISCUSSÃO TEÓRICA E RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Levando em consideração os elementos culturais, há uma distinção entre aquilo que é 

popular e erudito, sendo a primeira voltada para a “grande massa”, ou seja, a maioria das 

pessoas; suas características se baseiam na resistência para manter viva a memória de um povo 

e suas tradições. Já a cultura erudita está ligada a uma classe mais específica, ou seja, é destinada 

apenas a um determinado público, que não é o popular, mas aquele mais elitizado e politizado. 

Desta forma, a linguagem é inacessível àqueles que detêm pouca escolaridade ou que não têm 

formação em determinada área do conhecimento daquele público alvo. Em relação à diferença 

proposta para estes dois públicos, Paul Zumthor diferencia-as da seguinte maneira:  

 

Na verdade, o que a palavra erudita designa é uma tendência, no seio de uma 

cultura comum, à satisfação de necessidades isoladas da globalidade vivida, à 

instauração de condutas autônomas, exprimíveis numa linguagem consciente 

de seus fins e móvel em relação a elas. Popular, tendência a alto grau de 

funcionalidade das formas, no interior dos costumes ancoradas na experiência 

cotidiana, como desígnios coletivos e em linguagens relativamente 

cristalizadas (ZUMTHOR, 1993, p. 119). 

 

Zumthor propõe que entendamos este contraste que divide os dois públicos, em que um, 

no caso do erudito, contempla uma minoria privilegiada que está reclusa a uma “bolha”, sendo 

isolada do grande público, limitando-se apenas a quem está dentro dos padrões desta cultura 

erudita. Em relação ao popular, pode-se dizer que eles abarcam a grande população e seus 

respectivos costumes e tradições, sendo comumente relatada através de uma linguagem comum 

e acessível, que não tem função alguma voltada para o financeiro, mas com objetivo de 

oportunizar o seu acesso a todos que tiverem interesse em sua função social.   

Historicamente, a Literatura de Cordel está mais vinculada ao contexto popular, por ser 

um meio de representação da realidade e pela facilidade da transmissão de seus conteúdos, de 

forma que ele é acessível pela simplicidade de sua linguagem e por ser valioso em muitos 

aspectos para o seu público. Além disso, a cultura popular tem como característica marcante a 

representação do coletivo. 

Com o advento da tecnologia, esta literatura, de certa forma, ganhou caráter global, por 

pessoas de fora do Nordeste – o lugar onde está mais difundido o cordel, que tomaram 

conhecimento deste movimento literário. Em contrapartida, há quem pense que a modernidade 

acabaria com a presença da Literatura de Cordel, sendo esta substituída por outros meios de 

disseminação, como a autora Rodrigues menciona em sua tese, “assim, o cordel seria extinto 
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pelos jornais e as danças e festas populares pelo contato com novas 3dinâmicas sociais” 

(RODRIGUES, 2006, p. 24). Neste sentido, essa modernização trouxe avanços positivos, 

porém afasta-se da tradição popular em que eram pautados contextos sociais da época do seu 

desenvolvimento.  

 

3 COMO TRABALHAR O CORDEL EM SALA DE AULA  

 
 

Antes de tudo, algum dos grandes problemas para se enfrentar em sala de aula e 

consequentemente a apresentação de temas diferentes como a poesia popular, estão ligados ao 

sistema de ensino, que se caracteriza, muitas vezes, pela pouca preparação do professor em 

temas abrangentes como esse, bem como a pouca contemplação de aspectos que vão além do 

livro didático e o seu método de ensino. Pinheiro (2002), fala em seu livro Poesia na sala de 

aula sobre alguns destes aspectos e de porcentagens que comprovam, através de pesquisas 

realizadas, que estes fatos estão interligados e influenciam para o aluno terminar a sua trajetória 

escolar totalmente leigo a estes assuntos. Ele comenta que, observando os livros paradidáticos, 

foi visto que, quase não há uma contemplação do gênero poema, embora haja inúmeros livros 

de poemas acessíveis.  Sendo assim, se há pouca ou nenhuma consideração no livro didático 

sobre a relevância de se trabalhar um gênero e o que ele tem a ensinar, consequentemente o 

professor não dará muita importância, visto que, a maioria deles segue o livro do começo ao 

término do ano letivo.  

Por outro lado, há uma grande parte de professores leigos sobre esses assuntos, como 

foi relatado na pesquisa: “a maioria de nossas professoras se diz incompetente para se trabalhar 

a poesia” (PINHEIRO, 2002, p. 16). Em vista disso, é importante destacar que dentro das 

licenciaturas, é necessária uma preocupação em dar ênfase a assuntos que embora não sejam os 

mais comuns nos livros didáticos, podem ser um suporte para o ensino, bem como contribuirão 

para a formação de um bom leitor; capaz de compreender as diferenças e a importância desses 

gêneros literários, assim como as histórias e estórias que há sempre por trás daquelas rimas 

deleitantes.  

Pode-se pensar em inúmeras possibilidades de trabalhar o Cordel em sala de aula, já que 

em um gênero literário como ele, encontram-se presentes diversas temáticas; como aspectos 

históricos, temas transversais, relatos de experiência – e todas estas características têm como 

propósito a transmissão de aprendizados para mediar a leitura das pessoas sobre determinado 

assunto ou proporcionar conhecimento a quem vai lê-lo. 
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Nos últimos anos, pôde-se notar que, embora tenha se perdido um pouco a atenção 

voltada para o cordel, ainda há um grande exemplo de resistência nos meios de comunicação: 

Bráulio Bessa. Este que é um poeta cordelista, palestrante, criador do projeto nação nordestina 

e grande exemplo por resgatar a Literatura de Cordel; que segue o legado e tem como inspiração 

Patativa do Assaré.  Bráulio vem reiterando semanalmente esta cultura, e foi através do sucesso 

nos seus escritos, das mais variadas temáticas faladas por meio dos seus cordéis, que ganhou 

um quadro no “Encontro com Fátima Bernardes” – onde declama suas poesias todas as sextas-

feiras. Partindo disso, o cordel de Bráulio Bessa também pode ser pensado como um meio para 

se trabalhar em sala de aula, pois traduz muitos exemplos da contemporaneidade importantes 

de serem vistos durante a escola. A seguir, iremos trazer um cordel deste autor que contempla 

diversos temas transversais que podem ser trabalhados em sala de aula. 

 

Pra mim soa tão confuso 

Essa tal necessidade 

de alguém que é diferente 

enfrentar um mar de gente 

lutando por igualdade. 

 

E talvez essa igualdade 

Essa tal pluralidade 

seja a mais pura vontade 

de viver a liberdade. 

 

De ser só o que se é. 

De ser homem, ser mulher. 

de ser quem você quiser. 

de ser alguém de verdade. 

 

Seja transparente! 

Seja simplesmente gente. 

Mesmo que alguém lhe julgue diferente! 

Mesmo que você mesmo se julgue diferente! 

Eu reforço: Seja gente! Urgente!  

 

Há quem nasceu pra julgar. 

Há quem nasceu pra amar. 

e é tão simples entender  

em qual lado a gente está. 

 

E o lado certo é amar. 

Amar para respeitar! 

Amar para tolerar! 

Amar pra compreender 

que ninguém tem o dever 

de ser igual a você. 

 

O amor é a própria cura 
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remédio pra qualquer mal 

cura o amado e quem ama 

o diferente e o igual 

talvez seja essa a verdade: 

É pela anormalidade 

que todo amor é normal. 

 

A minha simples poesia 

tem o poder de alertar: 

Se você quiser respeito 

aprenda a respeitar 

Seja mais inteligente 

pois pra alguém diferente 

o diferente é você  

ninguém no mundo é igual 

normal é ser anormal 

Não é difícil entender. 

 

Entender que nós estamos 

percorrendo a mesma estrada 

pretos, brancos, coloridos  

em uma só caminhada  

não carece divisão  

por raça, religião  

nem por sotaque, Oxente. 

seja homem ou mulher 

você só é o que é 

por também ser diferente. 

 

Seja menos preconceito!  

Seja mais amor no peito! 

Seja amor, seja muito amor 

E se mesmo assim for difícil ser 

não precisa ser perfeito 

se não der pra ser amor 

seja pelo menos RESPEITO! (BESSA) 

 

Neste cordel, encontram-se claramente muitas possibilidades de assuntos importantes 

para serem trabalhados em sala de aula para educadores, como questões envolvendo a igualdade 

de gênero, diversidade religiosa, de raça, questões da pluralidade humana... Assim como ética, 

cidadania, empatia... Todos esses aspectos, quando debatidos, trazem saldos positivos e 

contribuições para as relações humanas. Nesse sentido o poema está salientando sempre a 

importância do respeito às diferenças e ao espaço do outro.   

Para que o ensino do Cordel se aplique, pode-se pensar em primeiramente contextualizar 

o assunto, de modo que o aluno tome conhecimento do gênero e possa saber sobre o que 

significa estudar aquilo, qual a sua importância e a sua trajetória até os dias atuais. 

Posteriormente, o professor pode escolher algum cordel que se aplique naquela temática que 

ele quer expor, como por exemplo, as variações regionais e questão do preconceito linguístico, 
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fazendo paralelo com cordéis, como o do grande gênio da Literatura de Cordel Patativa do 

Assaré, que traz em seus escritos muita riqueza, e que não precisa seguir uma “regra padrão” 

para mostrar isso; em sua singularidade, já demonstra o seu valor. Além disso, embora ele não 

siga essa norma culta da Língua Portuguesa, o mesmo não deixou de trazer grandes 

contribuições e ser um grande poeta.  

Sendo assim, isso pode ser enfatizado na sala de aula, para que os alunos tenham 

também visões diferentes sobre o que seria uma grande obra, que não está necessariamente 

ligada a padrões estéticos determinados, mas podem fugir destas regras. Em vista desta 

Literatura Popular, o autor Hélder Pinheiro menciona em seu livro: “acreditamos que a escola 

precisa, com regularidade, levar esses poemas para a sala de aula. A cultura popular tem 

vitalidades e riqueza de experiências e privar os alunos de seu conhecimento é empobrecê-los 

cada vez mais” (PINHEIRO, 2002, p. 59). 

Ou seja, é necessário levar a literatura de cordel para sala de aula, pois essa cultura 

popular poderá trazer muito crescimento intelectual, humano e pessoal para o aluno. 

O professor, como uma figura mediadora do conhecimento, pode, depois de apresentar 

o gênero em sala de aula, buscar mecanismos que possa engajar o aluno a uma produção daquilo 

que foi exposto, levando em consideração, por exemplo, os elementos da escrita, de forma que 

os oportunize a criar e expressar aquilo que aprenderam, de forma prática, espelhando-se nos 

mais variados temas que marcam o gênero.  

Dessa forma, o aluno pode também expor seus escritos de uma forma oral, fazendo 

assim paralelo entre a escrita e a oralidade, além de mostrar de que forma o cordel geralmente 

é revelado por aqueles que divulgam a arte, podendo ser dramatizado ou declamado. Além 

disso, a peleja, uma forma especifica do cordel, pode ser usada como instrumento para 

dinamizar a apresentação do gênero literário, através das declamações, pois os alunos poderão 

se divertir e fazer uma representação direta daquilo que estão aprendendo, assim como incluir 

outras pessoas durante apresentação. 

Ademais, os docentes podem propor uma aula campal para eles, direcionando-os a 

lugares que tenha a venda, para que assim possam conhecer mais de perto a circulação popular 

que o cordel passa até chegar ao público. Sendo assim, o estudante poderá se situar melhor 

através da diversidade de elementos que compõe o gênero, para que assim o ensino-

aprendizagem estabeleça relações diretas com o cordel nas suas mais variadas formas de ser 

apresentado. 
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Dito isso, podemos contemplar também essas riquezas culturais nos poemas do 

cordelista Patativa do Assaré. A seguir traremos o poema No meu Sertão, em que podemos 

verificar a pluralidade de temas que podem ser explorados. 

 
No meu Sertão 

 
A gente do meu sertão 
Tem a vida acotelada. 
Nas noite de sexta-feira 

Caçadô não faz caçada, 
Temendo grande desgraça. 
No meu sertão ninguém passa 
Entre dois pau de portêra, 
Pois é grande sacrifiço 
Se arrisca a pegá feitiço 

Da gente catimbózeira. 

 

Nesse poema podemos citar o que já foi mencionado, referente à variação linguística, 

salientando que o bom texto não se reconhece apenas por estar dentro de um ditame de regras 

gramaticais. Além disso, acrescenta-se o estudo sobre o sertão, que tem uma forte presença 

neste poema, em que é descrito o conjunto de costumes que envolve essa região. Dessa forma, 

dá para se explorar a cultura local regional, bem como acionar as memórias literárias, de forma 

que os discentes sejam capazes de reconhecer os seus próprios costumes. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo analisado o percurso histórico da Literatura de Cordel, assim como os elementos 

e a riqueza que compõem este gênero, é possível pensar sobre as possibilidades de 

aprendizagem desse ensino em sala de aula, considerando os aspectos mencionados que 

envolvem a dinâmica nova ser trabalhada, que pode assegurar ao ambiente escolar nova 

perspectivas de ensino das competências linguísticas. Permite ainda assim que o leitor possa ter 

ações de sensibilidade e reflexão sobre o mundo e suas pluralidades. Desta forma, entende-se 

que as manifestações culturais não devem ter passagem “turística” pelos currículos dos alunos, 

mas têm de estarem presentes durante todo o percurso estudantil, pois pode gerar fortes 

influências positivas nos presentes diálogos entre docentes e discentes.  
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LITERÁRIO 
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Ginete Cavalcante Nunes2 
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RESUMO 

 
Este artigo objetiva apresentar algumas considerações a respeito do ensino da Literatura no Ensino 

Médio. Pretende-se refletir sobre como a escola e os professores têm agido em relação à leitura dos 

textos literários no ambiente escolar, enfatizando possibilidades que venham a contribuir para o trabalho 

com a Literatura no Ensino médio. Percebemos uma espécie de crise no ensino da literatura nesta etapa 

de ensino, algo bastante visível no âmbito escolar através do gosto literário dos estudantes e que pode 

ser interpretada de diferentes ângulos. Outro foco importante deste trabalho foi levantar as 

representações da literatura como patrimônio cultural da humanidade, alguns questionamentos são 

feitos, como por exemplo: Como vem sendo ministrado o ensino da literatura em turmas do Ensino 

Médio? O que pensam os alunos do 3º ano do Ensino Médio sobre o estudo da disciplina de literatura? 

Nesse sentido, este estudo também busca refletir sobre a importância do ensino da literatura no Ensino 

Médio para despertar e instigar o aluno a ler os textos literários com prazer, promovendo a sua formação 

literária. Para isso, elaboramos e aplicamos questionários com 3 turmas do 3º ano do Ensino Médio, os 

questionários foram analisados e tabulados. Apresentamos também uma proposta para o trabalho com a 

literatura nessa etapa de ensino na perspectiva de contribuir para a formação do leitor literário. Os 

resultados da pesquisa evidenciam a importância do trabalho do professor como um agente de promoção 

da leitura literária e nos mostra a visão que os alunos do 3º ano do Ensino Médio têm sobre a literatura 

e consequentemente sobre o trabalho dos professores. Desta forma, este estudo se justifica pela tentativa 

de contribuir com os debates a respeito do trabalho sistematizado com o texto literário no Ensino Médio 

de forma significativa para estimular o aluno a continuar lendo os textos literários, promovendo assim, 

o letramento literário no Ensino Médio. 

 

Palavras-chave: Literatura. Ensino Médio. Proposta. Formação do leitor. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O ensino de literatura vem sofrendo uma crise no Ensino Médio, pois muitos alunos 

rejeitam a disciplina, entendendo-a como um trabalho inútil. Isso é possível de se perceber em 

conversa com professores e alunos das mais diversas escolas, que as aulas da disciplina 

literatura não são geralmente apreciadas. Em visitas e conversas com estudantes pudemos 

perceber que no Ensino Médio, no que concerne ao ensino de literatura o máximo que se alcança 

é o ensino da história da literatura brasileira, e ainda muito superficialmente, dicotomia entre 

os estilos de época, dados biográficos dos autores, algumas características do gênero, rima, 

                                                             
1 Doutorando em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)  
2 Doutoranda em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
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métrica, apenas aspectos tradicionais do estudo de literatura, ou seja, numa perspectiva pouco 

atraente para os jovens. Quando os textos literários aparecem, vêm fragmentados e para dar 

suporte às características dos períodos literários, quando não são utilizados simplesmente para 

aulas de gramática. Percebe-se uma dificuldade dos professores de Língua Portuguesa, às vezes 

até uma resistência, para o ensino de leitura literária e o trabalho com textos canônicos, por 

considerá-los pouco atraentes aos alunos, quer seja pela temática ou pela linguagem utilizada.  

O aluno do ensino médio, na maior parte das vezes, já não tem mais contato com o texto 

literário na íntegra, mas apenas com fragmentos que são usados como exemplos para 

compreensão da gramática ou como mero modelo para exemplificar características de 

determinada escola ou gênero literário, contribuindo ainda mais de forma negativa com o 

desinteresse dos alunos pelo estudo da literatura. Portanto ratificamos o discurso de Todorov 

(2009) quando diz que “o estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura de 

textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica, de teoria ou de história 

literária [...] para esse jovem, literatura passa a ser então muito mais uma matéria escolar a ser 

aprendida em sua periodização do que um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, 

as paixões, enfim, sobre sua vida íntima e pública. 

Desta forma, apresentamos uma proposta como possibilidade para o trabalho com a 

literatura no ensino médio na perspectiva de promover a leitura e o letramento literário entre 

estes jovens. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA LITERATURA 

 

Diferentemente das demais disciplinas, a literatura pode se tornar apaixonante tanto à 

razão quanto à emoção de uma pessoa. Todavia, percebemos que a literatura tem perdido o seu 

espaço de arte da palavra e se tornado para alguns somente mais uma disciplina. Notemos o que 

diz Gustavo Bernardo (1999): 

 

Por que a literatura tem importância institucional? Por que é ensinada nas 

escolas e nas universidades? Por que tantos alunos, e até mesmo muitos 

professores (mormente das chamadas disciplinas exatas), consideram o estudo 

da literatura o supra sumo da cultura inútil e, a despeito, ela continua a ser 

ensinada e cobrada, com significativo espaço na grade curricular e nos exames 

vestibulares? (BERNARDO, 1999, p. 148). 

 

Percebe-se assim a importância do ensino da literatura e que está tem a palavra como 

sua propriedade e como a palavra é objeto de exploração artística na arte literária, sendo-a de 
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uso imensurável no corpo da linguagem, isso permite ao homem a prática de vida, fazendo 

conhecer-se, com a expectativa de conviver em sociedade, quando interage com esse texto 

sabendo as diretrizes que o sustenta como ser cultural. Nesse contexto, Todorov (2009) pontua 

que: 

 

A literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de 

concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros seres humanos 

nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre 

ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos 

enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que 

fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser 

um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela 

permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano 

(TODOROV, 2009, p. 23-24). 

 

Para corroborar com esse pensamento vejamos o que dizem os PCNs de Língua 

Portuguesa documentos oficiais que versam sobre o ensino de literatura no Ensino Médio: 

 

Pensar sobre a literatura a partir dessa autonomia relativa ante o real implica 

dizer que se está diante de um inusitado tipo de diálogo regido por jogos de 

aproximações e afastamentos, em que as invenções de linguagem, a expressão 

das subjetividades, o trânsito das sensações, os mecanismos ficcionais podem 

estar misturados a procedimentos racionalizantes, referências indiciais, 

citações do cotidiano do mundo dos homens (BRASIL,1997, p. 37). 

 

Com isso, podemos depreender o motivo pelo qual as aulas de literatura no ensino médio 

têm causado um “afastamento” por parte dos alunos e não uma “aproximação”, fazendo estes 

entenderem-na como um trabalho inútil e desnecessário. 

As Orientações Curriculares do Ensino Médio, de 2008, defendem a especificidade da 

literatura dentro do estudo da linguagem e se propõem a ratificar a importância da presença da 

disciplina no currículo do ensino médio e destacam que os PCN ao incorporarem no estudo da 

linguagem os conteúdos de literatura (BRASIL, 2008, p. 49), passaram ao largo dos debates 

que o ensino de tal disciplina vem suscitando, além de negar a ela autonomia e a especificidade 

que lhe são devidas. Percebe-se, numa visão especifica a necessidade de dar a relevância precisa 

ao ensino de literatura no ensino médio, pela qualidade e especificidade do texto de caráter 

literário, uma vez que este sobrepõe os limites do uso da palavra.  

Sendo a literatura de suma importância e indispensável ao ser humano pela sua 

capacidade formativa e de nos fazer olhar introspectivamente o nosso ser é importante notar o 
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que diz as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL/MEC 2008) sobre o porquê 

de a disciplina de literatura ainda estar presente no currículo do Ensino Médio: 

 

Imersos nesses tempos, mais do que nunca se faz necessário a pergunta: por 

que ainda a Literatura no currículo do Ensino Médio se seu estudo não incide 

diretamente sobre nenhum dos postulados desse mundo hipermoderno? Boa 

parte da resposta pode ser encontrada talvez no próprio conceito de Literatura 

tal como o utilizamos até aqui, isto é, no seu sentido mais restrito. Embora se 

possa considerar, lato sensu, tudo o que é escrito como Literatura (ouve-se 

falar em literatura médica, literatura científica etc.), para discutir o currículo 

do Ensino Médio tomaremos a Literatura em seu stricto sensu: como arte que 

se constrói com palavras (BRASIL, 2008, p. 52). 

 

O trecho citado nos deixa claro que num mundo e numa escola cada vez mais 

pragmáticos, reconhecer o direito e a importância de se trabalhar de forma efetiva a Literatura, 

pois esta é indispensável, porque transgride o senso comum, por que nos desloca, permitindo 

um olhar diferente para o mundo, porque nos faz descobrir o que não pensávamos existir, 

inclusive em nós, porque permite a experiência do belo. O potencial formador da literatura é 

garantia de autonomia e liberdade. Desta maneira, ratificamos a importância do trabalho 

significativo com a literatura no ensino médio para promover o letramento literário. 

 

A leitura não é uma atividade mecânica, de mero reconhecimento de sinais. 

Educar-se na leitura é aprender a interpretar símbolos, analisar personalidades, 

captar sentidos, criar mundos tendo como ponto de partida os mundos criados 

pela palavra literária. [...] a literatura pode...e deve estar no centro da prática 

docente. Da prática docente, e da formação docente. E uma leitura de literatura 

que não se limite a ser exploratória, informativa, de obrigatório ‘estudo’, se 

pensarmos em certas aulas de literatura, em que a biografia do autor e dados 

dos momentos históricos em que a obra foi produzida parecem mais 

importantes do que a leitura inteligente e amorosa do próprio texto! 

(PERISSÉ, 2014, p. 127-128). 

 

Nossos alunos do Ensino Médio têm o direito à literatura e uma literatura que os tornem 

pessoas reflexivas, críticas, capazes de argumentar e contra argumentar, de pensar sobre si e 

sobre o outro, situações que a literatura tem “o poder” de proporcionar. 

O principal argumento para se continuar a ensinar literatura e respondendo à pergunta: 

Literatura para quê? É o de que a leitura literária é um direito de todos. Negar o contato com 

qualquer tipo de representação artístico-literária é privar o jovem de exercer sua humanidade 

plenamente. 
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3 O RETRATO DAS AULAS DE LITERATURA NO ENSINO MÉDIO  

 

O retrato da maioria das aulas de literatura no Ensino Médio tem sido a desenhada por 

Cosson (2006), onde a literatura no Ensino Médio resume-se a seguir de maneira descuidada o 

livro didático. 

 

São aulas essencialmente informativas nas quais abundam dados sobre 

autores, características de escolas e obras, em uma organização tão impecável 

quanto incompreensível aos alunos. Raras são as oportunidades de leitura de 

um texto integral, e, quando isso acontece, segue-se o roteiro do ensino 

Fundamental, com preferência para o resumo e os debates, sendo que esses 

são comentários assistemáticos sobre o texto, chegando até a extrapolar para 

discutir situações tematicamente relacionadas (COSSON, 2006, p. 92). 

 

Segundo Cosson (2006) a prática pedagógica, que não privilegia a adequada leitura 

literária, está colaborando para a falência do ensino de literatura. A literatura não está sendo 

trabalhada no ambiente escolar de forma a garantir sua função essencial: construir e reconstruir 

a palavras que nos humaniza. Sendo assim, a prática pedagógica precisa ser repensada. Faz-se 

necessário superar a noção conteudista do ensino e compreendê-lo como uma experiência de 

leitura a ser compartilhada, incorporando uma maior aproximação dos alunos com os textos 

literários. A leitura literária é uma realização que deve acontecer no Ensino Médio através do 

texto literário. Cosson (2006) ainda pontua: 

 

No ensino médio, o ensino da literatura limita-se à literatura brasileira, ou 

melhor, à história da literatura brasileira usualmente na sua forma mais 

indigente, quase como apenas uma cronologia literária, em uma sucessão 

dicotômica entre estilos de época, cânone e dados biográficos dos autores, 

acompanhada de rasgos teóricos sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa 

de retórica em uma perspectiva para lá de tradicional. Os textos literários 

quando aparecem, são fragmentos e servem prioritariamente para comprovar 

as características dos períodos literários antes (COSSON, 2006, p. 21). 

 

Para o crítico literário Afrânio Coutinho, não são adequados ao ensino especifico de 

literatura: 

 

Entre nós, o que e geral é o método expositivo, são exposições panorâmicas, 

em ordem cronológica, o mais dos casos reduzidos a um catálogo de nomes e 

títulos de obras, acompanhadas as vezes de dados bibliográficos, resumos de 

enredos ou classificação dos autores por escolas. Não será mal dizer que nada 

disso e Literatura (COUTINHO, 1978, p. 118). 
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Em Ensino de Literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com literatura, 

William Roberto Cereja procura compreender e explicar as práticas escolares de literatura no 

ensino médio no Brasil, para tanto irá mapear em sua pesquisa os motivos de seu fracasso, bem 

como propor alternativas para melhorar sua qualidade. Em sua investigação chega à conclusão 

de que um dos grandes problemas ainda é a manutenção de alguns métodos tradicionais.  

 

Com pequenas variações, a abordagem da literatura [...] tem sido a consagrada 

pela tradição: apresenta-se a cronologia histórica das escolas literárias, a 

contextualização histórica (distanciada do texto), os autores e obras mais 

importantes [...], as características relevantes de cada período e de cada autor. 

A leitura efetiva de textos literários ocorre ocasionalmente e assume um 

caráter ilustrativo (CEREJA, 2005, p. 52).  

 

A esse respeito ainda é importante notar o que diz Cereja (2005) sobre como são 

ministradas as aulas de literatura no Ensino Médio: 

 

[...] o objeto central das aulas de literatura, em vez de ser o texto literário, é 

constituído de um discurso didático sobre literatura, produzido pelo professor 

e/ou pelos manuais didáticos. Dessa forma, é fácil notar que a finalidade real 

das aulas de literatura não é o alcance dos objetivos propostos pelos programas 

escolares, mas tão somente a apropriação passiva, pelo aluno, desse discurso 

didático (CEREJA, 2005, p. 12). 

 

Cosson (2006) e Cereja (2005) delineiam bem como acontecem as aulas de literatura no 

ensino médio e deixam claro a ideia de que como o âmbito escolar é um espaço privilegiado 

para o ensino da Literatura, onde o seu estudo é sistematizado no Ensino Médio, portanto, esse 

ensino requer aulas que não se esgotem nas lacunas da periodicidade literária, tão pouco na 

linguagem distante de alguns textos, mas que se tornem vivas no diálogo com outros textos, 

mais próximos dos alunos, os quais diminuam a distância destes com algumas obras, tão 

importantes para a cultura e memória do povo, não deixando jamais de se trabalhar com o objeto 

de materialização da literatura: o texto literário . 

Cereja (2005) ainda afirma que “falta aos professores de literatura clareza quanto à 

especificidade do objeto que ensinam. Sendo a literatura uma arte verbal, o ensino de literatura 

deve necessariamente comportar o desenvolvimento de habilidades de leitura de textos 

literários e reflete ainda que a formação profissional do professor é um dos fatores responsáveis 

pelo sucesso do curso de literatura”. 
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O crítico literário Afrânio Coutinho analisa o ensino da literatura e observa que há várias 

formas de fazê-lo; todavia, duas abordagens são utilizadas com maior frequência pelos 

educadores: a histórica e a filológica. Coutinho explica: 

 

A abordagem histórica leva-nos a reduzir o ensino da literatura ao da história 

literária, ou seja, à exposição da ambiência histórica, social ou econômica, que 

teriam condicionado a produção das obras, e da vida dos autores nos seus 

pormenores exteriores e na sua psicologia. O ensino da literatura, consoante 

esse critério, passou a reduzir-se ao estudo histórico das literaturas, isto é, ao 

conhecimento do meio social, político, histórico, econômico e da vida dos 

escritores, confundindo assim o fato histórico e o fato literário, que são as 

obras elas próprias. O aprendizado reduzia-se, em última análise, à 

memorização de nomes, títulos e datas, ou a alguns pitorescos fatos 

biográficos (COUTINHO,1978, p. 10). 

 

Infelizmente é esse o retrato das aulas de literatura no Ensino Médio e assim a literatura 

está correndo um grande perigo: ser reduzida à história e perder a sua principal função: ser uma 

ponte que liga a imaginação-razão- reflexão.  

O filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov em sua obra A Literatura em perigo 

(2009) resalta sobre a forma como se dá o ensino de Literatura no Ensino Médio e o iminente 

perigo que esse tipo de ensino traz à literatura: 

 

O conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias que 

conduzem à realização pessoal de cada um. O caminho tomado atualmente 

pelo ensino literário, que dá as costas a esse horizonte (“nesta semana 

estudamos metonímia, semana que vem passaremos à personificação”), 

arrisca-se a nos conduzir a um impasse – sem falar que dificilmente poderá ter 

como consequência o amor pela literatura (TODOROV, 2009, p. 12). 

 

Assim, responder a um questionário sobre livros como “Senhora” e “Memórias 

Póstumas de Brás Cubas” em que o aluno tem que recolher informações como clímax, 

protagonista, antagonista, cenário, tempo, foco narrativo, etc. São atividades que podem tirar o 

foco do real ensino da Literatura como a Arte muitas vezes o aluno gosta de ler mas não gosta 

de ter que responder aos questionários, pois o foco não era a estória mas o conteúdo, onde o 

aluno tem que focalizar a leitura na estrutura e isso faz com que ele não goste de Literatura. 

Todorov (2009) define o perigo pelo qual passam milhões de jovens pelo Brasil. Uma 

“didática” pouco aprazível da Literatura, distanciando assim os alunos do gosto pela Literatura 

onde o texto literário não exerce o seu papel de ser um aliado às práticas cotidianas da sala de 

aula, em que o professor deve trabalhá-lo sem retirar ou desmerecer as suas características 
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específicas, mostrando, analisando e debatendo com os alunos as suas propriedades específicas 

e sobretudo lendo o texto literário com os alunos. 

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizou-se com a participação de 70 (setenta) alunos de duas turmas do 3° 

ano do Ensino Médio em uma escola da Rede Estadual de Ensino no município de Araripina-  

PE. A coleta de dados deu-se através de do instrumento de pesquisa; um questionário dirigido 

aos alunos composto por (05) cinco questões.  

Após a coleta de dados foram analisadas as respostas dos questionários. A forma de 

abordagem deu-se através de uma conversa informal, em seguida foi entregue os questionários 

aos alunos. Diante da natureza da questão proposta, realizou-se a pesquisa quantitativa em 

relação aos alunos. A pesquisa quantitativa deu-se a partir do momento em que se foi ao campo, 

atuou-se na pesquisa fazendo a coleta e análise dos dados. Nessa atividade buscou-se pesquisar 

as impressões dos alunos quanto à aula de literatura e que relação eles têm com os textos 

literários. 

As perguntas do questionário de sondagem têm o objetivo de investigar o que os alunos 

compreendem como conceito e importância da literatura, e a função do trabalho com o texto 

literário. As (05) cinco questões foram objetivas, porém dentro delas os alunos poderiam 

discorrer sobre suas impressões no que tange à aula de literatura no Ensino Médio e 

responderem se esta aula promove ou não entre eles o gosto pela leitura literária. 

 

5 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
 

Em resposta à primeira questão Para você o que é LITERATURA? 50% dos alunos 

disseram que literatura é uma disciplina escolar, 20% consideram literatura como arte da 

palavra, e 30% entendem a literatura como expressão dos sentimentos. 

50%

20%

30%

questão 1

Dis.escolar

Art. da palav
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Em resposta à segunda questão Você gosta de LITERATURA? 30% dos alunos disseram 

que gostam de literatura e 70% disseram não gostar de literatura.  

 

 

 

Em resposta à terceira questão O seu professor (a) tem sido intermediário entre o livro 

e você, nas suas leituras? Tem ajudado a compreendê-lo, a interpretá-lo? 40% dos alunos 

disseram que sim e 60% disseram que não.  

 

 

 

Em resposta à quarta questão O seu professor usa os textos literários para trabalhar 

gramática? 90% dos alunos disseram que sim e 10% disseram que não.  

30%

70%

questão 2

sim

não

40%

60%

questão 3

sim

não

90%

10%

questão 4
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não
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Em resposta à quinta questão Como você costuma agir em relação às obras indicadas 

pela escola? 0,0% dos alunos disseram que leem todas as obras, 5% disseram que leem quase 

todas as obras, 20% dos alunos disseram que leem algumas obras e 75% dos alunos disseram 

que nunca leem as obras. 

 

6 POSSIBILIDADES PARA A LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO 

 

A Literatura deve ser apresentada ao jovem do Ensino Médio de forma aprazível, pois, 

ela é capaz de sensibilizar o ser humano. Relacionamos, portanto, algumas atividades que 

podem ser realizadas com os alunos do Ensino Médio, onde o professor tem a liberdade e a 

criatividade de organizá-las de acordo com a necessidade de sua turma. Entendendo-se que o 

professor de literatura deve criar expectativas no aluno para que ele descubra o universo 

literário, desenvolvendo sua interação com o texto e fazendo suas reflexões com as leituras 

feitas. Observa-se que para a formação do leitor e o produtor de textos artísticos para a fase, 

cabe um exercício prático e objetivo de exploração minuciosa de tais textos, sabe-se que com 

essa prática os alunos aprenderão a ser e a ter atitudes de homens de status privilegiados no seu 

convívio social, isso é permissivo mediante o saber, que desde tempos da burguesia humanista 

a literatura era tão valorizada que chegou mesmo a ser tomada como sinal distintivo de cultura 

(OCNEM, 2008), pois ter passado por Camões, Eça de Queirós, Alencar, Castro Alves, 

Euclides da Cunha, Rui Barbosa, Coelho Neto e outros era demonstração de conhecimento, de 

cultura.   

Diante de um quadro preocupante mediante as respostas dos alunos do ensino médio, 

apresentamos, portanto, uma proposta simples, mas possível de ser realizada com atividades 

diversas para o trabalho com a literatura no Ensino Médio: 

 

0,0% 5%

20%
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PROPOSTA PARA TRABALHAR LITERATURA NO ENSINO MÉDIO 

 

 Leitura e apreciação de poemas diversos; 

 Saraus literários; 

 Feiras literárias; 

 Dramatização das obras literárias; 

 Pesquisa de biografias de poetas; 

 Seleção de poemas com temas variados, através de um agrupamento temático; 

 Escuta de poemas musicalizados fazendo relação com a música popular brasileira e 

outras; 

 Análise de poemas com temas diversos; 

 Transformação de textos de prosa poética em poemas; 

 Sugerir e orientar os alunos a produzirem textos poéticos sobre o cotidiano com 

temas como: vida, amor, escola, família, sociedade, entre outros; 

 Selecionar poemas para a adolescência em livros diversos, permitindo a participação 

dos alunos; 

 Organização do mural da poesia na escola; 

 Elaboração de uma antologia poética com os poemas selecionados. 

 

 

Entendemos que a literatura deve ser ensina de maneira a despertar o jovem para a 

leitura de textos literários, todavia ressaltamos que as ideias aqui contidas são reflexões, não 

acabadas, mas com possibilidades, dentre muitas existentes de se pensar com mais carinho na 

importância do ensino da literatura no ensino médio de forma sistemática e a contribuição que 

esse ensino poderá trazer para a formação do leitor literário. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura no Ensino Médio deve ser ensinada de maneira aprazível e o texto literário 

de ser trazido e trabalhado pelos professores e trabalhados de forma significativa na sala de aula 

e não serem tratados apenas como textos simplesmente destinados à leitura silenciosa. Sendo 

assim, sem dúvida alguma os alunos se apropriariam de suas características e o letramento 

literário seria promovido. 

A partir desse pensamento chega-se a pensar na urgência de colocar o aluno em contato 

efetivo com o texto literário e que este promova uma experiência literária única, que por sua 

vez, estimulado, assuma sua própria visão de mundo para a fruição estética e consiga distinguir 

o literário e o não-literário. E nesse contexto, espera-se que haja um ensino completo e uma 

aprendizagem significativa e dotada de mudanças. Para tanto, apresentamos uma proposta para 

o trabalho com a literatura no ensino médio como uma possibilidade para o letramento literário 

dos jovens leitores. 
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Diante dessas reflexões torna-se importante reafirmar o pensamento de Cosson (2014) 

quando diz que a leitura literária nos oferece a liberdade de uma maneira tal que nenhum modo 

de ler poderia oferecer, pois a experiência da literatura é um modo único de experiência e essa 

experiência deve ser vivenciada, promovendo assim o Letramento Literário no Ensino Médio. 
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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo compreender a mediação de leitura realizada pela equipe do BALE-

FRUP e sua contribuição para a formação leitora dos baleanos. A pesquisa teve como locus a 13ª 

edição do Programa e aplicação de questionário para três participantes, sendo dois bolsistas e um 

voluntário, do BALE- FRUP. Fundamentando-se em autores como Torres e Sampaio (2014), Torres 

(2015), Cosson (2009), dentre outros.  A análise interpretativa dos dados foi orientada pela seguinte 

categorização: a relação dos participantes com a leitura, a expectativa e a prática dos participantes no 

projeto e as contribuição do BALE-FRUP para a própria formação leitora dos baleanos. Os resultados 

mostram que o BALE-FRUP contribui de modo significativo para a formação leitora de seus 

participantes, constituindo-se como espaço para o letramento literário tanto dos integrantes da equipe, 

quanto do público atendido. Dessa forma, evidencia-se que o Programa tem significativo valor 

pedagógico, social e intelectual, pois possibilita a formação leitora e crítica, através das relações 

dialógicas e estratégias lúdicas, que fortalecem os processos de aprendizagem, o conhecimento literário 

e o gosto pela leitura. 

 

Palavras-chave: BALE-FRUP. Formação leitora. Letramento literário. 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

A leitura é uma ferramenta que contribui para a formação do sujeito que, por meio dela 

desenvolve o senso crítico, melhora sua capacidade comunicativa, eleva a cultura, aguça o 

modo de ver e compreender os acontecimentos internos e externos, fatos fictícios ou reais. 

Assim sendo, reconhecemos que muitas são as contribuições da leitura na vida do sujeito leitor, 

especialmente a leitura de textos literários, que o permite adentrar em mundos fantásticos, viajar 

na imaginação, experimentar emoções nunca sentidas. Estamos tratando de ações que só podem 

ser compreendidas quando o leitor se entrega às emoções que um bom texto lhe permite sentir.  

Por acreditar na importância da leitura na vida das pessoas e nos benefícios que o ato de 

ler pode lhes trazer, discutimos, neste trabalho, o tema acima citado mais especificamente o 

BALE-FRUP, projeto oriundo do Programa BALE, que se desenvolve na cidade de Frutuoso 

Gomes-RN, envolvendo integrantes de três municípios – Frutuoso Gomes, Umarizal e Patu – 
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cujas letras iniciais deram origem à denominação BALE-FRUP. A pesquisa se desenvolveu a 

partir da experiência vivenciada como voluntária do programa, que se encontra na 13ª edição. 

Ao vivenciar diretamente experiências como mediadora de leitura, percebemos o quanto 

somos também beneficiados pelo trabalho realizado, pois a ação mediadora é recíproca, à 

medida que formamos leitor, também nos (re)formamos. Começamos, então, a questionar: 

“Como o Programa BALE-FRUP influenciar a formação leitora dos baleanos?”. Para encontrar 

a resposta, definimos como objetivo geral, deste trabalho: compreender a mediação de leitura 

realizada pela equipe do BALE-FRUP e sua contribuição para a formação leitora dos baleanos.  

No trabalho de campo, utilizamos instrumentos próprios dessa abordagem, como 

aplicação de questionário, consulta a documentos e conversa informal. Essa última ação é 

facilitada pelo fato de sermos uma integrante da equipe do BALE-FRUP, portanto, diretamente 

inserida no contexto investigado. Os três participantes respondentes da pesquisa são dois 

bolsistas estudantes da terceira série do Ensino Médio e um voluntário, que é pedagogo pós-

graduado. 

A discussão teórica do trabalho partiu da ponderação de que necessitamos problematizar 

a respeito do perfil de leitores que nós somos e os que queremos formar.  

Assim, definimos o corpo teórico da investigação a partir de autores como Torres e 

Sampaio (2015), Torres (2014), Cosson (2009), dentre outros, que nos encaminharam para a 

seguinte categorização: a relação dos participantes com a leitura, a expectativa e a prática dos 

participantes no projeto e as contribuição do BALE-FRUP para a própria formação leitora dos 

baleanos.  

 

2 BALE-FRUP: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

O Projeto da Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas – Frutuoso, Umarizal e Patu 

(BALE-FRUP), que é objeto de estudo, nesta pesquisa, é formado por voluntários e bolsistas 

que desenvolvem atividades no município de Frutuoso Gomes – RN, sob a coordenação da 

professora Maria Gorete Paulo Torres. Vale ressaltar que a referida professora coordenou a 6ª 

edição do BALE-FRUPE, na cidade de Umarizal, o qual podemos considerar a célula que deu 

origem ao BALE-FRU. 

O BALE-FRUP surgiu por iniciativa Da professora Lúcia Pessoa Sampaio em parceria 

com, Gorete Torres que, idealizaram trazer as ações do Programa para o Núcleo Avançado de 

Ensino Superior de Umarizal (NAESU), vinculado ao Campus Avançado Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
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As professoras intencionavam com esse trabalho incentivar o aluno universitário a envolver-se 

em atividades de iniciação à pesquisa, para fortalecer o Curso de Letras, em funcionamento 

naquela instituição, embora o Programa fosse oriundo do Curso de Pedagogia. Uma vez 

realizado, o projeto teve uma repercussão positiva, não só no NAESU, mas também nas cidades 

circunvizinhas. Quando lançada a edição 7, a cidade de Frutuoso Gomes foi comtemplada com 

o programa BALE, que continuou sob a coordenação de Gorete Torres.  

O Programa BALE tem como objetivo maior que o seu público – criança, jovens e 

pessoas da terceira idade – tenha acesso à leitura, seja interno, seja externo ao âmbito escolar. 

Em sua 13ª edição, o Programa como atividade de extensão leva conhecimento e instiga o gosto 

pela leitura. Atualmente, as atividades se desenvolvem em várias cidades do Alto Oeste, 

começando pela sede do CAMEAM, em Pau dos Ferros, onde existem dois grupos de trabalho 

O BALE-PAUFERRENSE com (57 baleanos) e o BALE-MIRIN com (32 baleanos).  

Frutuoso Gomes, (BALE-FRUP (15 baleanos); São Miguel (BALE-MIKAELENSE (22 

baleanos), Portalegre BALE-PORTALEGRENSE (10 baleanos) e Francisco Dantas 

BALEDANTENSE (15 baleanos).  

 

Figura 1 

Fonte: BALE Pauferrense  

 

Esse quadro mostra a quantidade de pessoas que foram beneficiadas pelo BALE, desde 

a primeira edição até hoje, na 13ª. Ressaltamos que O BALE até a quinta edição atendia apenas 

na cidade de Pau dos Ferros, só a partir da sexta edição que se expandiu para cidades 

circunvizinhas. Vemos então que de 2007 (ano de sua criação) a 2019 houve um crescente 

aumento de pessoas atendidas pelo Programa, durante todo esse percurso, totalizando um 
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número significativo de participações. Esse total de atendimentos refere-se ao somatório das 

cinco equipes mencionadas anteriormente.  

Em se tratando especificamente do BALE-FRUP, objeto de estudo desta pesquisa, as 

suas atividades se iniciaram a partir da 6ªedição do Programa, na Escola Estadual Ivonete 

Carlos. Era nessa instituição onde ocorriam as reuniões, quando o projeto começou; hoje, 

acontecem na Secretaria de Educação do município, onde a equipe se reúne para planejar, 

discutir, debater. Nesse local, são abordadas questões voltadas para as ações e atuações a serem 

desenvolvidas pelos grupos de trabalho. Esses encontros acontecem semanalmente, nas 

segundas feiras, a partir das 17:30h, com os quinze participantes.  

 

Figura 2 - A equipe do BALE-FRUP 

Fonte: Arquivo da 13ª Edição do programa BAE-FRUP 

 

A imagem acima mostra a equipe em um dos encontros que geralmente são discutidas 

e sugeridas atividades que serão trabalhadas nas ações, a ser desenvolvidas nas escolas da 

cidade, públicas e privadas, e em espaços não escolares, neles.   

O reconhecimento do trabalho do BALE-FRUP é notório, os registros mostram que já 

atendeu 803 pessoas, na edição atual. Tem trazido rendimentos para o município, para as 

escolas públicas e privadas, para os participantes de modo geral. É motivador que o programa 

tenha despertado nos cidadãos frutuosenses o gosto pela leitura. É Notório como pequenos 

gestos, palavras e ações podem mudar a vida de alguém. As atuações do BALE têm mostrado 

o quanto crianças, jovens e idosos ficam felizes com a nossa presença, ao ouvir as histórias que 

são contadas por nossa equipe que levam alegrias, divertimentos e dá a oportunidade para 

(re)contação da história.  



 

 

P
ág

in
a2

04
1

 

Assim, quando se ouve de alguém que o BALE contribuiu para adquirir o gosto por ler, 

é formidável, comovente e gratificante, pois é isso que tentamos passar para o ouvinte: que a 

leitura forma, transforma e modifica nossa vida, o modo de ver o mundo, ver o outro, de 

entender as ações sociais com criticidade. Temos alcançado nossos objetivos, o público 

atendido, crianças, jovens e pessoas da terceira idade, independente da classe social, política e 

econômica. Através do reconhecimento e espaço que o BALE vem adquirindo no meio 

educativo, social, logo os baleanos terão muitas histórias para escreverem e muitas outras 

histórias a se contar no livro da vida, que os ouvintes de hoje, escreverão as histórias amanhã.  

  

2.1 Aspectos teórico-práticos da formação leitora 

 

A formação do sujeito leitor ao longo dos anos tem sido uma tarefa árdua, cheia de 

dificuldades, pois constituir leitores requer paciência, dedicação e respeitos pelos envolvidos, 

considerando as limitações de cada um, a fim de termos maiores probabilidades de lograr êxito 

na tarefa de motivar o gosto pela leitura, incentivar a sua prática na vida cotidiana.   

É necessário que pensemos que tipo de leitores nós somos e os que queremos formar, 

pois sabe-se que isso é muito importante para nossa formação enquanto sujeito e enquanto 

leitor. Uma vez, que é por meio dela que vamos “crescer” intelectualmente e socialmente 

também.  

 

Assim, tendemos a refletir se essa utilização contribui para a formação de 

leitores literários, haja vista que, é comum, atribuirmos a escola e aos 

professores de literatura a responsabilidade de despertar nos alunos o gosto 

pela leitura de textos literários, mesmo sendo conscientes de que outras 

instituições, tais como a família, a mídia e a própria sociedade, também podem 

contribuir na formação desses leitores (TORRES; SAMPAIO, 2015, p. 128). 

 

As autoras colocam que é um conjunto de pessoas que tem a obrigação de trabalhar essa 

formação leitora, que não é só a escola, mas também a família e a sociedade de forma geral que 

precisam se dispor a contribuir para tal. Mostrar e trabalhar a leitura seja em qual ambiente a 

pessoa esteja inserida, requer dedicação e procedimentos estratégicos. Por isso, é importante 

refletir sobre que futuro queremos para os nossos jovens. Devemos então valorizar a educação, 

a mesma é construída a partir de leituras a partir das quais o cidadão se faz compreender e ser 

compreendido.  

Formar leitores requer o apoio de todos, para que no futuro as pessoas consigam mudar 

a sociedade, o mundo e a nós mesmo o modo de viver. Portanto, se cada um trabalhar em prol 
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dessa formação conseguirá, e se unirmos forças provavelmente alcançaremos bons resultados. 

Deixar de por a responsabilidade apenas no professor de português, ele é apenas um facilitador, 

mediador e condutor preparado para ajudar na construção de uma sociedade leitora.  

 

Assim, não podemos negar que na atualidade as escolas ainda não 

conseguiram abrir o espaço necessário para a literatura e formação do leitor 

literário, mesmo alguns educadores sendo conhecedores de que sua presença 

no ambiente escolar possibilita muito mais de que uma simples leitura, ao 

contrário ela se torna “um lócus de conhecimento e, para que funcione como 

tal, convém ser explorada de maneira adequada.” (COSSON, 2009, p. 26).  

 

Concordando com a citação acima, essa realidade é visível nos campos de ensino, uma 

vez que as escolas, em plena contemporaneidade, ainda não conseguem abrir espaço em suas 

atividades para trabalhar com a leitura literária, abordar em sala a literatura como 

transformadora e formadora de opiniões e sujeitos autônomos. Consciente disso, o receio, a 

insegurança e até mesmo a falta de interesse do profissional em conduzir a leitura não apenas 

para interpretação, mas para, além disso, bastando ao leitor ser bem guiado e apresentado, a 

leitura da maneira mais contundente possível.  

Assim, ao tratar da formação leitora Torres e Sampaio (2015, p. 29), acreditam que “a 

leitura literária como uma forte aliada para a formação do leitor, [...]”. As obras literárias 

contribuem de forma peculiar na busca por formar leitores, e principalmente leitores de 

literatura.  

Ao afirmar que “Formar leitores tem sido um desafio para os que atuam na educação 

brasileira”, Torres e Sampaio (2015, p. 43) nos colocam de frente a um dos problemas mais 

sérios que os professores enfrentam no Brasil, que é vencer as dificuldades de leitura e de escrita 

nos primeiros anos de aprendizagem. A que se pode atribuir isso? Acreditamos que à falta de 

interesse das pessoas e dos profissionais, em número considerável, por não darem a devida 

atenção à leitura literária e à criação de estratégias necessárias para a formação do leitor.  

 

3 AS CONTRIBUIÇÕES DO BALE-FRUP: UMA RECÍPROCA VERDADEIRA NA 

FORMAÇÃO DE LEITORES  

 

A escolha do objeto de estudo para desenvolver essa pesquisa, se deu pela aproximação 

existente com o programa, assim surgiu o interesse em pesquisar o BALE-FRUP, situado na 

cidade de Frutuoso Gomes-RN. Os primeiros procedimentos tinham como meta reunir 

informações sobre o Programa, através de documentos, arquivos online e informações orais por 
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parte dos membros envolvidos a quem tínhamos acesso. No segundo momento da pesquisa, 

fizemos contato com três estudantes integrantes do grupo, propusemos responder a um 

questionário com cinco questões abertas sobre a suas atuações. A proposta foi aceita por eles, 

assim procedemos com o trabalho de aplicação do questionário, o qual foi respondido por dois 

bolsistas e um voluntário do Programa BALE-FRUP. As questões foram elaboradas com vistas 

a considerar as concepções, vivências e contribuições para a autoformação leitora dos 

respondentes. Assim destacaremos, a partir das respostas dadas, o posicionamento de cada um 

individualmente, sobre a participação no programa em questão.     

A categorização utilizada na análise resultou da sistematização dos dados gerados 

através de um questionário, com cinco perguntas abertas, respondidos pelos participantes, que 

responderam cada pergunta de forma individual. Importa acrescentar que outros instrumentos 

também se fizeram necessários para a construção de todo o conjunto de informações pertinentes 

à pesquisa, como a consulta aos documentos do Programa BALE, conversas informais com os 

integrantes e a coordenadora, além da nossa própria experiência como voluntária do BALE-

FRUP.  

Conhecer e discorrer sobre a contribuição do Programa para a formação leitora de seus 

integrantes foi o elemento norteador deste trabalho. Assim sendo, é de suma importância ouvir 

do próprio membro da equipe como ele reconhece essa contribuição, Por isso, fizemos a 

seguinte pergunta: Você considera que o BALE-FRUP tem contribuído com sua formação 

leitora, bem como dos demais participante do público? Porque? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O baleano A afirma que o BALE, tem contribuindo, sim, para sua formação leitora bem 

como para todos os envolvidos, não só para os mediadores que desenvolvem as atividades, mas 

também para o público ouvinte tem sido muito significativo. Vê-los participando das ações do 

programa é a recompensa pelo empenho, dedicação, que resulta no aprimoramento dessa prática 

formativa para, assim, despertar no público o interesse para desenvolver o gosto pela leitura, 

Sim o BALE tem contribuído significativamente na formação leitora de todos 

aqueles envolvidos, desde nós mediadores como do público. Para conseguir atrair 

o público para desenvolver o gosto pela leitura é necessário que estejamos também 

envolvidos por uma pratica, sendo assim, nas reuniões do programa contamos com 

indicações de obra que são lida pelos mediadores e em outro momento são feitas 

discussões para que cada um possa falar suas impressões sobre as perguntas em 

questão. Quando contagiado pelo universo literário, podemos então passar essa 

fantástico experiência para pessoas. 

 

Baleano A 
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principalmente a literária. A equipe procura estar unida e envolvida para alcançar o objetivo 

proposto. Para nossas práticas diárias, são realizadas leituras indicadas pela coordenadora, e 

lidas pelos mediadores, e logo mais os textos são discutidos, e cada participante expõem as 

impressões que tiveram mediante a leitura do livro lido. Com intuito de chamar a atenção do 

público, as dinâmicas são envolventes, faz sonhar, fantasiar e idealizar aquele momento sem 

sair do nosso próprio espaço. E justamente isso, que queremos que o nosso público venha sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A visão dele mudou complemente depois do Programa, hoje ele já percebe a importância 

que a leitura tem para a vida do sujeito que está sempre em busca de conhecimento, saberes 

novos, e isso é adquirido por meio das leituras que realizamos, a partir dessas, evoluímos os 

nosso pensamento, atitudes, convicções, ao passo que progredimos com essas transformações, 

assim com nossa criticidades aguça, a comunicação, interação, aprendizagem tudo fica mais 

visível e notória.   

Atualmente ao que percebemos, leitura não acontece por obrigações, e sim, por gostar, 

pelo prazer que sente ao ler, e isso de forma espontânea. A leitura veste o ser humano de 

conhecimento, a humanidade se desenvolve através de inúmeros fatores, dentre eles a leitura é 

mais importante ao ver da pesquisadora competência, habilidades física e psicológicas, a leitura 

modifica tanto o interior como exterior das e porque não fazer com o que o outro tenha essa 

visão da importância da leitura, e fico bastante feliz em saber que o BALE-FRUP tem mudado 

a vida de tantas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, pois vejo a leitura de outra forma, vejo que sem a leitura somos 

incapazes de evoluir e crescer em conhecimentos. Passei a ver que 

não devemos ler por obrigação, mas sim por gosto e vontade 

própria. Pois é através da leitura que vamos nos desenvolver em 

todos os aspectos. 

 

Baleano B 

 

 

 

Sim, com certeza! Hoje tenho outra visão sobre leitura, consigo ver que a 

mesma vai além de trazer muito conhecimento pode também ser usada como 

se fosse para o lazer, visto que nos dar a chance viajar a lugares 

desconhecidos e não só obtemos informações sobre o lugar, pois o texto nos 

repassa, como também podemos nos sentir lá como se estivéssemos 

presentes.  

 

Baleano C 
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O BALE-FRUP tem contribuído para a formação leitora, de maneira ativa, construtiva 

e significativa. O baleano já deixa isso bem claro, e com propriedade, ao utilizar o termo “com 

certeza”.  Se hoje ele mudou a percepção de ver a leitura é mérito do BALE que, com suas 

ações, conseguiu envolvê-lo, motivá-lo, como também o fez perceber a importância da leitura 

na sua vida. Construir conhecimento é uma das facetas da leitura. Ler é também se encantar, 

decidir, divertir. O leitor tanto apreende como aprende com o texto, que sempre tem algo para 

nos dizer. Assim, o leitor tem o poder de compreender, sentir, inferir e se colocar dentro dele, 

criar e recriar, amá-lo ou odiá-lo, fugir ou procurar soluções, porque tudo é possível quando o 

texto passar a agir e interferir nas nossas emoções e sentimentos.    

A participação no BALE mudou o modo do Baleano C ver a leitura literária, a mesma 

que era lida para fazer as atividades escolares transformou-o num leitor frequente, produtivo, 

por meio deste Programa. O baleano compreende que a leitura está além das quatro paredes, 

pois qualquer ambiente, escolar ou não, pode tornar-se um lugar de leitura. Assim, se queremos 

aumentar o número de leitores basta incentivar mais, persistir e não desistir de ajudar as pessoas 

a despertarem para a leitura. Nesse sentido, o BALE-FRUP tem colhido bons frutos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa ora finalizado, mostrou-nos que o programa contribui muito para a formação 

desses baleanos, pois a vivência leitora deles se efetivou por meio do Programa, especialmente 

para os bolsistas, alunos do Ensino Médio.  Percebemos, então, o valor que esse programa teve 

na formação leitora de cada um deles. Como suas vidas mudaram, e para melhor, tornando-os 

leitores frequentes, pessoas mais comunicativas, interativas, conseguindo superar até mesmo 

alguns medos pessoais como falar em público, por exemplo.  

Assim, consideramos que os resultados deste trabalho foram alcançados e esperamos 

que a mesma contribua também como fonte de pesquisa, e que Programas como o BALE se 

expandam cada vez mais, pelas cidades, estados e municípios, servindo de inspiração para 

outros lugares e outras pessoas, as quais saibam valorizar as ações desenvolvidas, visto serem 

criadas especialmente para elas, para que possam ser transformadas e também transformar, a 

partir do usufruto da leitura. É certo que o BALE-FRUP, dentro de suas funções e limitações, 

tem conseguido concretizar seu objetivo que é levar a leitura ao máximo de pessoas possíveis, 

mas para continuar com esse trabalho e gerar cada vez mais leitores, é necessário que todos os 

envolvidos compartilhem do mesmo interesse. 
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PROPOSTAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL NO MANUAL DIDÁTICO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DOS ANOS FINAIS: AS ETAPAS DO PROCESSO DA ESCRITURA 

DE TEXTOS 

 

Lucas Cesar de Oliveira 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

 

RESUMO 

 
A produção textual é uma prática essencial no que diz respeito ao ensino de Língua Portuguesa (LP), 

devendo constar, de maneira adequada, nos materiais didáticos diversos da disciplina, como no próprio 

Livro Didático (LD). Nesse contexto, objetivou-se analisar as propostas de produção textual do LD 

Português Linguagens: 6º ano, de Cereja e Magalhães (2015), sob o viés da Linguística Textual, na 

perspectiva de escrita enquanto processo na construção de sentidos. Além disso, propõe-se identificar 

as propostas do LD relativas à escrita como um processo, bem como descrever a ocorrência destas por 

meio das etapas de Santos, Riche e Teixeira (2013). Como base teórica, a investigação conta com 

Antunes (2010), Koch (2018), Lajolo (1996), Marcuschi e Cavalcante (2008), Santos, Riche e Teixeira 

(2013), entre outros. No que diz respeito à metodologia adotada, esta é uma pesquisa documental, de 

viés descritivo e de abordagem quanti-qualitativa. Diante das nove etapas da produção textual propostas 

por Santos, Riche e Teixeira (2013), foram estabelecidas cinco categorias de análise observadas no LD: 

três pré-produção (preparação, pré-escrita e planejamento) e duas pós-produção (revisão e reescritura). 

Nessa ótica, os resultados demonstraram que todas as propostas do LD em questão consideram 

parcialmente a escrita enquanto processo, tendo em vista que algumas das cinco categorias 

estabelecidas, em cada proposta, ora são aglomeradas umas nas outras, ora não constam completamente 

ou são ignoradas. Sendo assim, considera-se que é preciso um olhar crítico dos pesquisadores e 

professores de LP sobre o LD referente a esse tipo de trabalho, já que, apesar de tantas melhorias na 

composição desse material ao longo dos anos, ainda é possível detectar tais problemas. 
 

Palavras-chave: Produção Textual Escrita. Livro Didático. Língua Portuguesa. Anos Finais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde que foi criado especificamente para fins pedagógicos, o Livro Didático (LD) 

relaciona-se com o professor em uma rede de encontros e desencontros, levando em 

consideração as inúmeras fases e transições pela qual ele se submeteu na década passada 

(DIONÍSIO, 2002). Ainda hoje essa relação existe na medida em que o manual didático tenta 

se adequar ao que é proposto em programas e documentos governamentais, como o Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de estar atento aos variados 

sistemas de avaliação implantados nos últimos anos. 

É incontrovertível o fato de o LD sempre ter sido um instrumento importante no 

contexto brasileiro já na década de 1990, por sua constante presença em salas de aula (LAJOLO, 

1996). Consoante Antunes (2010), desde essa década, é reconhecível que os LDs começam a 
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empenhar-se na exploração de diferentes estratégias e habilidades de construção de sentidos do 

texto na disciplina de Língua Portuguesa (LP), a partir das avaliações deles por meio do PNLD. 

Em contrapartida, ainda que mudanças tenham acontecido em termos de forma e função dos 

LDs de língua materna, muitos possuem problemas facilmente detectáveis, um deles no que diz 

respeito ao trabalho com a produção textual escrita, que não é considerada como um processo, 

já que ignoram algumas etapas de produção, como a revisão e a reescritura (SILVA, 2018). 

Nesse sentido, este trabalho discute as propostas de produção textual em um LD de LP 

do 6º ano, utilizado no ano de 2019 em uma escola pública da cidade de Cajazeiras-PB. Tal 

escolha se deve ao fato de que a turma que esteve em contato com este material possuía 

dificuldades em relação à produção escrita de textos, já que se tratava de uma turma em 

transição (egressos do 5º ano). Além disso, o professor da sala de aula se apoiava 

veementemente no LD em questão ao trabalhar com esse eixo de produção. Sendo assim, 

objetivamos analisar as propostas de produção textual do Livro Didático (LD) Português 

Linguagens: 6º ano, de Cereja e Magalhães (2015), sob o viés da Linguística Textual (LT), na 

perspectiva de escrita enquanto processo na construção de sentidos.  

De maneira específica, iremos identificar quantitativamente as propostas de produção 

textual do LD relativas à escrita como um processo na construção de sentidos e descrever 

qualitativamente a ocorrência das propostas de produção escrita no LD, através de algumas 

etapas da produção textual de Santos, Riche e Teixeira (2013) dentre outros autores da LT. 

Em relação à metodologia adotada, esta é uma pesquisa documental, de viés descritivo 

e de abordagem quanti-qualitativa. Como base teórica, a investigação conta com Antunes 

(2010), Koch (2018), Lajolo (1996), Marcuschi e Cavalcante (2008), Santos, Riche e Teixeira 

(2013). Para organizar as discussões do artigo, dividimo-nos em três tópicos, além da parte 

introdutória: o primeiro relativo à produção textual no LD e a ideia de escrita como um 

processo; o segundo consoante aos procedimentos metodológicos; o terceiro referente à análise 

empreendida. 

 

2 PRODUÇÃO TEXTUAL NO LD: ESCRITA ENQUANTO PROCESSO 

 

No contexto escolar do ensino de LP, há uma imensa preocupação em fazer com que os 

professores trabalhem os conteúdos baseados na discursividade, no uso e na reflexão da 

linguagem, estudando-a de forma contextual e situacional. No que diz respeito ao LD, este 

segue sendo o material mais utilizado por professores e alunos na escola, o que significa que é 

preciso um olhar diferenciado sobre ele. Conforme Marcuschi e Cavalcante (2008), o bom LD 
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de LP deve promover um trabalho textual em contextos de uso, operando, assim, com gêneros 

discursivos/textuais diversos, considerando as práticas discursivas dos participantes da 

interação. Dessa forma, o aluno, produtor do texto, poderá atuar e agir comunicativamente com 

eficiência em diversas esferas sociais presentes em sua comunidade, através de propostas de 

produções textuais devidamente conduzidas e estruturadas para tais objetivos. 

Considerando que sempre falamos ou escrevemos através de textos, já que eles são as 

expressões de nossas atividades sociais, compreendê-los “[...] é uma operação que vai além de 

seu aparato linguístico, pois se trata de um evento comunicativo em que operam, 

simultaneamente, ações linguísticas, sociais e cognitivas.” (ANTUNES, 2010, p. 31). É por isso 

que se torna essencial trabalhá-los com os alunos na perspectiva sociointeracionista, que às 

vezes acaba sendo ignorada em muitas práticas pedagógicas nas aulas de LP, e até mesmo em 

materiais importantes e corriqueiros nas escolas como o próprio LD. 

Esse enfoque, segundo Koch (2018, p. 12), o texto é “[...] lugar de interação entre atores 

sociais e de construção interacional de sentidos”. Ele surgiu a partir da trajetória que a 

Linguística Textual percorreu no século passado, visto que esta ampliou e modificou seu 

espectro de preocupações a cada passo. Assim, segundo a autora, uma disciplina que se 

inclinava primordialmente à gramática (análise transfrástica), depois de uma perspectiva 

pragmático-discursiva, ela acabou transformando-se em uma disciplina com tendência 

sociocognitivista e interacional. Logo, a preocupação da LT na contemporaneidade está 

relacionada com o processamento sociocognitivo, interativo e discursivo dos textos. 

Por este ângulo, em relação ao texto na LT, a significação dele vai além de questões 

linguísticas, pois é levado em consideração, também, os fatores relacionados à cognição, ao 

pragmatismo e ao contexto. Dessa forma: 

 

Numa perspectiva sociointeracional da linguagem, o texto é visto como um 

tecido formado de muitos fios que se entrelaçam, compondo uma unidade 

significativa capaz de comunicar algo, em um contexto histórico-social [...]. 

[Na sequência de enunciados] estão envolvidos diferentes componentes da 

linguagem, como a sintaxe, a morfologia, aspectos semântico-pragmáticos, 

além das relações entre outros indivíduos e a situação discursiva (SANTOS; 

RICHE; TEIXEIRA, 2013, p. 99-100). 

 

Com essa concepção, conforme as autoras da citação acima, os enunciados não podem 

ser aleatórios, mas devem possuir uma ordenação que vai além do campo linguístico para 

efetivar uma comunicação. Atentando-se a isso, é necessário trabalhar essa perspectiva em 

sugestões de produção textual nas aulas de LP, já que o modo de composição de um texto não 
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é algo tão simples como escrever um amontoado de frases numa folha. Desse modo, encará-lo 

como um processo na construção de sentidos é tentar compreender como ele é formado, 

entender o que acontece no momento da produção e como o docente pode mediar essas questões 

na escola para auxiliar no resultado final (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2013). 

Consequentemente, a produção textual é uma prática essencial no que diz respeito ao 

ensino de LP e deve fazer parte, de maneira adequada, em materiais didáticos diversos nessa 

disciplina, principalmente a contar dos Anos Finais. Por conseguinte, temos a percepção de que 

a comunicação humana acontece através de textos, e que estes possuem gêneros de acordo com 

a sua funcionalidade social. Assim, sempre “[...] nos comunicamos por meio de algum gênero. 

Daí a importância que a noção de gênero textual assume no trato sociointerativo da produção 

linguística.” (SANTOS; RICHE; TEIXEIRA, 2013, p. 102). E essa importância se deve ao fato 

dessa prática fazer parte de nossa rotina sempre que há uma interação social. 

Nesse segmento, para produzirmos um gênero textual, precisamos percorrer etapas que 

são necessárias até a produção final, o produto de comunicação, que é o próprio texto. Dessa 

maneira, consoante Arcoverde e Arcoverde (2007), a escrita é vista como um processo e o foco 

não é o produto final, mas o próprio processo que leva em consideração a situação e as 

condições discursivas. Logo, em sua essência, de modo geral, as etapas da produção textual 

consistem em planejar, escrever, revisar e reescrever. Conforme asseveram as autoras, vários 

estudos apontam para a visão de que, nesse trabalho, essa atividade deve ser organizada, no 

mínimo, nesses quatro níveis de operações citados. 

Em conformidade com as etapas da produção de um texto escrito, Santos, Riche e 

Teixeira (2013) nos sugerem nove, aplicáveis em qualquer gênero, que são: 

 

1) Preparação – a) Apresentação – discussão e análise do gênero do texto 

escolhido [...] b) Projeto coletivo [...] c) Conteúdos a serem desenvolvidos. 

[...] 2) Pré-escrita – atividades que auxiliam o autor a descobrir formas de 

desenvolver a tarefa [...] 3) Planejamento do texto [...] 4) Primeira produção 

[...] 5) Produção escrita do texto – 1º rascunho [...] 6) Revisão pós-escrita – 

leitura e análise do primeiro texto redigido. [...] 7) Avaliação da produção 

textual – criar com os alunos uma lista de verificação para nortear a 

autoavaliação. [...] 8) Avaliação – criar um código de símbolos que direcione 

a reescritura. [...] 9) Reescritura do texto – o aluno reescreve o texto levando 

em conta os elementos do código assinalados no rascunho. [...] (SANTOS; 

RICHE; TEIXEIRA, 2013, p. 104-106, grifo nosso). 

 

Nessa sugestão, conforme as autoras, a concepção de escrita como processo se efetiva 

por trabalharmos numa visão sociointeracional e reflexiva do ensino, das habilidades 
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comunicativas e das condições de produção e recepção do uso da língua, considerando aspectos 

sociopolíticos, enunciativos e linguísticos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O corpus de nossa pesquisa é o LD Português Linguagens: 6º ano, de Cereja e 

Magalhães (2015), utilizado neste ano em uma escola pública da cidade de Cajazeiras-PB. 

Consequentemente, esta é uma investigação de cunho documental, por utilizarmos o LD, 

documento oficial do governo, como corpus de análise. Também é de viés descritivo, por 

descrevermos a maneira como o LD estrutura suas propostas de produção escrita, 

quantificando-as, além de mostrar o modo como elas acontecem. Por fim, no que diz respeito à 

sua abordagem, ela é quanti-qualitativa, pois além de enumerar as propostas e analisá-las 

através de porcentagens, interpretamos esses dados analisados, algo que se configura como 

necessário nesse processo de pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Sendo assim, as categorias de análise se apoiam nas teorias da Linguística Textual sobre 

as produções textuais escritas no LD de língua materna, originando dois critérios em formas de 

perguntas, a partir dos objetivos delimitados, que guiaram o estudo: a) A escrita é considerada 

enquanto processo na construção de sentidos?; b) Como as propostas trabalham as etapas da 

produção textual escrita?. 

Para respondermos ao primeiro questionamento, de maneira quantitativa, identificamos 

as propostas de produção textual nas quatro unidades do manual, verificando se estas 

consideram a escrita como um processo que envolve determinadas etapas, como frisam Santos, 

Riche e Teixeira (2013). Então, diante das nove etapas propostas por estas autoras (1) 

preparação, 2) pré-escrita, 3) planejamento do texto, 4) primeira produção, 5) produção 

escrita do texto, 6) revisão pós-escrita, 7) avaliação da produção textual, 8) avaliação e 9) 

reescritura do texto), além de considerarmos que o processo de produção, para a maioria dos 

autores da Linguística Textual, consiste no planejamento, na escritura, na revisão e na 

reescritura de um texto, estabelecemos cinco categorias de análise, três pré-produção, e duas 

pós-produção: 

 

Quadro 1 – Categorias de análise das propostas de produção textual dos LDs 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

PRÉ-PRODUÇÃO PÓS-PRODUÇÃO 
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1 PREPARAÇÃO 4 REVISÃO 

2 PRÉ-ESCRITA 5 REESCRITURA 

3 PLANEJAMENTO  

Fonte: Adaptado de Santos, Riche e Teixeira (2013). 

 

Nas categorias pré-produção, observamos se, nas propostas de produção escrita, o LD 

apresenta leituras e explicações relacionadas ao gênero textual e ao tema sugerido (1 

preparação), atividades que auxiliem o aluno na futura produção (2 pré-escrita) e orientações 

estruturais de como realizar a proposta (3 planejamento). Em relação às categorias pós-

produção, verificamos se há a presença de fichas de avaliação da produção (4 revisão) e de 

sugestões para o aluno refazer seu texto mais de uma vez com o intuito de aprimorá-lo e publicá-

lo (5 reescritura). 

Em relação ao segundo questionamento norteador, de maneira qualitativa, descrevemos 

o modo como essas propostas acontecem, fornecendo alguns exemplos, interpretando-os de 

acordo com a análise quantitativa realizada. Dessa forma, há uma exploração geral de todas as 

propostas de produção escrita sugeridas por meio da discussão dos dados fornecidos mediante 

algumas amostras descritas. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS: PROPOSTAS DE PRODUÇÃO ESCRITA DO LD 

 

Para procedermos à investigação do corpus, no subtópico 3.1, analisaremos todas as 

propostas de produção textual escrita do LD, enumerando-as e verificando se cada uma delas 

possuem as cinco etapas estabelecidas por meio de Santos, Riche e Teixeira (2013). No 

subtópico 3.2, faremos a discussão geral dos resultados quantificados por meio de pequenos 

exemplos coletados dessas propostas. 

 

4.1 Análise quantitativa: a escrita como um processo? 

 

Com a verificação de todas as propostas de produção escrita do LD, organizamos um 

quadro com a análise quantitativa empreendida por meio das cinco etapas do processo, 

averiguando como as sugestões de produção trabalham as etapas: se completamente (sim), se 

parcialmente (parcial) ou se incompletamente (não). Vejamos a análise no Quadro 2 a seguir: 
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Quadro 2 – Etapas das propostas de produção escrita do LD Português Linguagens: 6º ano 

PROPOSTAS DE 

PRODUÇÃO ESCRITA 

1 

PREPAR. 

2 PRÉ-

ESC. 

3 

PLANEJ. 

4 

REVISÃO 

5 

REESCR. 

01 
Conto Maravilhoso I 

(p. 19) (Uni. 1, Cap. 1) 
PARCIAL SIM SIM PARCIAL PARCIAL 

02 
Conto Maravilhoso II 

(p. 38) (Uni. 1, Cap. 2) 
PARCIAL NÃO NÃO NÃO PARCIAL 

03 

História em 

Quadrinhos I (p. 83) 

(Uni. 2, Cap. 1) 

PARCIAL SIM SIM SIM PARCIAL 

04 

História em 

Quadrinhos II (p. 102) 

(Uni. 2, Cap. 2) 

PARCIAL SIM SIM NÃO NÃO 

05 

História em 

Quadrinhos III (p. 

120) (Uni. 2, Cap. 3) 

PARCIAL SIM SIM NÃO NÃO 

06 

Relato Pessoal  

(p. 146)  

(Uni. 3, Cap. 1) 

PARCIAL SIM SIM PARCIAL PARCIAL 

07 
Diário (p. 162) 

(Uni. 3, Cap. 2) 
PARCIAL SIM SIM SIM PARCIAL 

08 
E-mail (p. 179) 

(Uni. 3, Cap. 3) 
PARCIAL SIM SIM PARCIAL NÃO 

09 

Comentário (Blog / 

Twitter) (p. 184)  

(Uni. 3, Cap. 3) 

PARCIAL PARCIAL SIM PARCIAL NÃO 

10 

Artigo de Opinião I (p. 

206)  

(Uni. 4, Cap. 1) 

PARCIAL  SIM SIM SIM PARCIAL 

11 

Artigo de Opinião II 

(p. 232) 

(Uni. 4, Cap. 2) 

PARCIAL NÃO NÃO NÃO NÃO 

12 
Cartaz (p. 255) 

(Uni. 4, Cap. 3) 
PARCIAL SIM SIM PARCIAL PARCIAL 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 

 

Seguindo a proposta quantitativa, transformando esses dados em percentuais, teremos 

os seguintes resultados através da Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Etapas da produção escrita presentes nas propostas do LD 

ETAPAS DA PRODUÇÃO 

ESCRITA 

PROPOSTAS DO LD 

SIM PARCIAL NÃO 

1 PREPARAÇÃO 00/12 (0%) 12/12 (100%) 00/12 (0%) 

2 PRÉ-ESCRITA 09/12 (75%) 01/12 (8%) 02/12 (17%) 

3 PLANEJAMENTO 10/12 (83%) 00/12 (0%) 02/12 (17%) 

4 REVISÃO 03/12 (25%) 05/12 (42%) 04/12 (33%) 

5 REESCRITURA 00/12 (0%) 07/12 (58%) 05/12 (42%) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2020. 
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Como observado, na preparação, houve a porcentagem de 100% parcial (12 de 12), já 

que as propostas não seguem efetivamente todas as indicações desta etapa. Na pré-escrita, 75% 

sim (09 de 12), 8% parcial (01 de 12) e 17% não (02 de 12). No planejamento, 83% sim (10 de 

12) e 17% não (02 de 12). Na revisão, 25% sim (03 de 12), 42% parcial (05 de 12) e 33% não 

(04 de 12). E, por fim, na reescritura, 58% parcial (07 de 12) e 42% não (05 de 12). 

 

4.2 Análise qualitativa: as etapas de produção escrita no LD 

 

A primeira etapa (preparação), em todas as 12 propostas, aparece de maneira parcial, 

pois, na maioria delas, está aglomerada com a segunda etapa (pré-escrita), ou seja, sob a forma 

de atividades. Em nenhuma das propostas percebemos, de forma independente, a presença de 

textos relacionados ao gênero que será produzido, nem mesmo de explicações em torno dele, 

porque estão atuando junto com o que deveria ser a segunda etapa do processo de escritura. 

Quando esses gêneros aparecem, resumem-se a um só texto por proposta, com uma ou mais 

atividades, trabalhando os aspectos relacionados a eles e aos temas tratados.  

Um dos exemplos que mostram a parcialidade desta etapa é a proposta de produção das 

Histórias em Quadrinhos I (p. 83)1, em que os autores iniciam a seção com um exemplar, 

explicam, em um box, quem é o autor dela e lançam um exercício que explora as principais 

características do gênero, com algumas delas dentro da atividade através de outros boxes, como 

o uso das interjeições, por exemplo. Não há, portanto, mais de um gênero a ser discutido, nem 

mais informações sobre ele antes das atividades, pois a proposta acontece com uma etapa 

(preparação) seguida da outra (pré-escrita), sem um intervalo entre elas. 

A segunda etapa (pré-escrita) está presente na maioria das propostas, pois em 09 delas 

existem atividades que auxiliam o aluno no desenvolvimento da tarefa de produção, por meio 

da discussão e reflexão sobre os diversos gêneros escritos e suas peculiaridades, além dos temas 

focalizados, como na proposta de produção do Conto Maravilhoso I (p. 19)2. Porém, 01 

proposta possui essa etapa de modo parcial, que é a do Comentário (Blog / Twitter) (p. 184)3, 

pois na única atividade que existe, há o trabalho apenas com a temática do gênero digital, mas 

não com a exploração de suas características. Ainda, em 02 propostas, não há a presença desta 

etapa, tendo em vista que não apresentam nenhum tipo de exercício antes da escrita, como no 

                                                             
1 Proposta 03 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 83). 
2 Proposta 01 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 19). 
3 Proposta 09 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 184). 
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Artigo de Opinião II (p. 232)4, em que os autores, da etapa da preparação, dão um salto para o 

planejamento com as orientações de produção, sem atividade alguma anteriormente. 

A terceira etapa (planejamento) é a que mais encontramos de modo completo nas 

propostas de produção escrita do LD, já que em 10 há orientações detalhadas referentes à 

produção do gênero escrito solicitado, como na História em Quadrinhos I (p. 83)5, em que há 

uma seção – Planejamento do texto – dentro de outra seção – Agora é a sua vez – que define 

especificamente como deverá ser feita a HQ, com instruções bem delimitadas, explicadas e 

encadeadas de maneira clara para que a produção se efetive de modo satisfatório. 

Por outro lado, há 02 propostas que não apresentam essa etapa, por pedir que os alunos 

sigam os passos de uma proposta de mesmo gênero anterior a ela, como é o caso do Conto 

Maravilhoso II (p. 38)6, em que os autores solicitam que o discente “[...] leve em conta as 

orientações dadas no capítulo 1, na página 21, adaptando-as a proposta que [...] irá 

desenvolver.” (CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p. 39). Apesar de se tratar de um mesmo 

gênero produzido anteriormente, não é recomendado “reciclar” orientações de um contexto de 

outra proposta, já que deverá existir sempre uma adaptação, como os próprios autores 

comentam. Por isso, consideramos que não há a presença dessa etapa nesses dois casos. 

A quarta etapa (revisão) faz-se menos presente nas propostas em geral, haja vista que 

apenas 03 delas apresentam uma ficha de avaliação com boa parte das características do gênero 

solicitado para a escrita, além de orientações específicas da proposta, como no Diário (p. 162)7, 

em que podemos observar uma ficha completa de perguntas específicas que englobam 

conteúdo, temática, bem como características estruturais do gênero. Em contrapartida, 05 delas 

trabalham esta etapa de forma parcial, já que não apresentam uma ficha de avaliação 

propriamente dita organizada com a maioria das características do gênero adequadas à 

solicitação, só algumas perguntas bem gerais, como na proposta de produção do Cartaz (p. 

255)8, em que os autores, além de apresentarem a revisão aglomerada com a reescritura, 

apresentam-na de forma reduzida, pedindo que o aluno observe “se o enunciado principal atrai 

a atenção dos leitores; se há clareza quanto à finalidade (informar, estimular ou orientar), a 

quem a mensagem se dirige [...]; se a linguagem é simples e direta [...]” (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2015, p. 257), finalizando a ficha de avaliação apenas com essas três diretrizes 

gerais. 

                                                             
4 Proposta 11 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 232). 
5 Proposta 03 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 83). 
6 Proposta 02 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 38). 
7 Proposta 07 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 162). 
8 Proposta 12 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 255). 
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Ainda em relação à revisão, das 12, 04 propostas não apresentam nenhuma ficha de 

avaliação, pois onde deveria constar essa etapa existe a orientação de que o discente siga as 

mesmas instruções de revisão da proposta anterior, como na produção da História em 

Quadrinhos II (p. 102)9, quando os autores solicitam que observe “[...] os critérios para revisão 

e reescrita apontados no capítulo 1 desta unidade, na página 90.” (CEREJA; MAGALHÃES, 

2015, p. 108). Dessa forma, de maneira geral, ela não é contemplada completamente, pois, nas 

propostas, ou ela consta de forma parcial ou nem se faz presente. 

A quinta e última etapa, reescritura, é a que se mostra mais problemática de todas as 

etapas de produção textual escrita, porque não é devidamente contemplada em nenhuma das 12 

propostas do LD, por ser aglomerada com a etapa anterior. De maneira parcial, encontra-se em 

07 delas, pois além de ser agregada com a revisão, não explica como reescrever – apenas indica 

no título –, e solicita que o aluno reveja o seu texto, ou seja, com foco na própria revisão. Sendo 

assim, não orienta o discente a reescrever o gênero mais de uma vez, nem mesmo intervém 

nisso de forma mais direta, como na produção do Relato Pessoal (p. 146)10, quando os autores 

nos apresentam a seção Revisão e reescrita, e instrui o aluno a “antes de fazer a versão final 

[do] [...] relato, reveja-o, verificando se ele apresenta os elementos tradicionais do gênero.” 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2015, p. 147). 

No restante das propostas, em 05 delas, a reescritura não é indicada de nenhuma forma, 

pois não há nem mesmo uma alusão no título ou em qualquer outro lugar da proposta, como 

observado na produção do Artigo de Opinião II (p. 232)11, quando os autores apresentam, 

figurando como última etapa, uma seção de Planejamento e revisão do texto, com a seguinte 

sugestão: “Para produzir o seu artigo de opinião e revisá-lo, leve em conta as orientações de 

planejamento e revisão que constam no capítulo 1 desta unidade, nas páginas 208 e 209.” (Ibid., 

p. 235), sem ao menos mencionar a etapa de reescritura. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No trabalho com a produção de textos escritos em materiais didáticos como o LD, faz-

se importante a observação de como as propostas que eles apresentam subsidiam o professor e 

o aluno no contexto escolar, ainda mais quando se trata de manuais didáticos, instrumentos 

bastante utilizados em salas de aula. Nessa perspectiva, a maneira de trabalho por meio de 

                                                             
9 Proposta 04 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 102). 
10 Proposta 06 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 146). 
11 Proposta 11 (Quadro 2) do LD de Cereja e Magalhães (2015, p. 232). 
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etapas possibilita o desenvolvimento da capacidade do estudante na sua atuação em textos que 

fazem parte de seu círculo social, pois a escrita, nessa situação, é vista como um processo e não 

apenas como um produto em si. No início dos Anos Finais, como o 6º ano, a importância dessa 

abordagem se intensifica, visto que muitos estudantes entram despreparados nessa nova fase 

escolar, sem possuírem um nível adequado e exigido para o seu ano em relação às estratégias 

linguísticas e discursivas, gerando uma dificuldade maior em produzir textos. 

No que diz respeito à análise empreendida no LD Português Linguagens: 6º ano, de 

Cereja e Magalhães (2015), percebemos que existem 12 propostas de produção textual escrita 

e nenhuma delas contempla, de forma completa, as 05 etapas que consideram a escritura como 

um processo. Após a verificação de todas elas apuramos que: a etapa de preparação mostrou-

se 0% completamente, 100% parcialmente e 0% não apresentada; a etapa de pré-escrita 75% 

completamente, 8% parcialmente e 17% não apresentada; a etapa de planejamento 83% 

completamente, 0% parcialmente e 17% não apresentada; a etapa de revisão 25% 

completamente, 42% parcialmente e 33% não apresentada; e a etapa de reescritura 0% 

completamente, 58% parcialmente e 42% não apresentada. 

Mediante investigação, observamos que os autores do LD apresentam muitas propostas 

de produção escrita, entretanto, não as desenvolveram como deveriam, ignorando 

principalmente as etapas de revisão e de reescritura. Cada capítulo possui uma proposta, não 

havendo um processo de produção entre os capítulos de uma unidade, o que nos leva a refletir 

sobre o fato de que a quantidade não é critério para um trabalho efetivo com esse eixo da 

produção de textos escritos. Aliás, seria mais viável haver menos propostas e um maior 

desempenho na condução delas no LD, visto que a escrita precisa ser enxergada como um 

processo na construção de sentidos, por meio de etapas, e não como uma atividade 

descontinuada e abrupta. Outro fator verificado foi o fato de que, mesmo havendo as 05 etapas 

em algumas propostas, a maioria se mostrou aglomerada uma com a outra, como foi o caso da 

preparação com a pré-escrita e da revisão com a reescritura, acontecendo tudo de uma só vez 

e em uma mesma seção. 

Nesse sentido, os resultados demonstraram que todas as 12 propostas do LD em questão 

consideram parcialmente a escrita enquanto processo, tendo em vista que algumas das 05 

categorias estabelecidas, em cada proposta, ora são aglomeradas umas nas outras, ora não 

constam completamente ou são ignoradas. Portanto, consideramos que é preciso um olhar 

crítico dos pesquisadores e professores de LP sobre os LDs futuros referentes a esse tipo de 

trabalho, já que, apesar de tantas melhorias na composição desse material ao longo dos anos, 
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ainda é possível detectar tais problemas nos manuais contemporâneos em relação à produção 

do texto escrito. 
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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo identificar, por meio dos processos de apreensão da realidade que 

considera o “texto enquanto discurso”, os princípios que regem o Processo de Transação para a 

construção de sentido na escrita feminina, tendo como corpus uma carta escrita por Raïssa Maritain que 

consta na sua obra “Diário de Raïssa”. Como base teórica, utilizamos as principais abordagens do texto 

e do discurso em teorias enunciativas contemporâneas, bem como os estudos sobre Linguística Textual 

e Análise Textual do Discurso, nas abordagens de Charaudeau (2005), Adam (2011), Gouvêia et al. 

(2017) e outros. Ademais, realizamos um trajeto sintético do conceito de escrita feminina ancorado nos 

estudos de Showalter (1979) que foram necessários para embasar essas discussões. O corpus deste 

estudo é composto por 05 (cinco) excertos da obra “Diário de Raïssa”, assim escolhida por constituir 

um texto marcadamente feminino, com característica intimista, por se tratar de um diário íntimo, escrito 

por Raïssa Maritain, no início do século XX. A análise mostrou a presença dos princípios que regem o 

processo de transação, a saber: alteridade, pertinência, influência e regulação; não sendo possível 

destacar a importância de um princípio sobre os demais, o que nos leva a concluir que no processo de 

semiotização do mundo estes princípios se complementam e se entrelaçam. Sabemos que ainda há 

muitos outros aspectos relevantes a serem discutidos e analisados, mas estamos certos que esse estudo 

mostrou-se relevante para a identificação e compreensão do processo de semiotização do mundo real 

para o mundo representado na construção de sentido do texto de escrita feminina. 

 

Palavras-chave:  Texto. Discurso. Escrita Feminina. Raïssa Maritain. Semiotização. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As pesquisas em Linguística Textual alinhadas as de Análise do Discurso, 

reconfiguraram o estudo do texto de maneira que forneceram bases teóricas e metodológicas 

para a análise de textos e discursos possibilitando aos sujeitos leitores reconhecerem os sentidos 

nestes. Este artigo tem como objetivo identificar, por meio dos processos de apreensão da 

realidade que considera o “texto enquanto discurso”, os princípios que regem o Processo de 

Transação para a construção de sentido na escrita feminina, tendo como corpus uma carta 

escrita por Raïssa Maritain que consta na sua obra “Diário de Raïssa”.  

Como base teórica, exploramos de forma sintética a Linguística Textual e sua vertente, 

a Análise Textual do Discurso, posicionando o leitor na teoria dos estudos do texto e discurso 



 

 

P
ág

in
a2

0
6

1
 

que nos baseamos para atingir o objetivo citado. Em seguida, trabalhamos com o conceito de 

Semiotização do Mundo, cujos processos que intentamos identificar são resultados do processo 

de transformação e de transação, ambos da teoria de Análise Semiolinguística do Discurso de 

Patrick Charaudeau. Caracterizamos a escrita feminina e o corpus que são excertos da obra 

“Diário de Raïssa”. Destacamos o uso das técnicas argumentativas de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), que se justifica por considerarmos que são capazes de dar conta da análise dos 

elementos argumentativos com forte presença no texto. 

Por fim, retomamos nosso objetivo inicial e traçamos as considerações finais, certos que 

esse estudo mostrou-se relevante para a identificação e compreensão do processo de 

semiotização do mundo real para o mundo representado na construção de sentido do texto de 

escrita feminina. 

 

2 LINGUÍSTICA TEXTUAL E ANÁLISE TEXTUAL DO DISCURSO 

 

A Linguística Textual surge por volta da década de 1960, na Europa e Estados Unidos, 

como uma vertente da Linguística e tem como interesse precípuo o “estudo dos processos de 

produção, recepção e interpretação dos textos, a partir da reintegração do sujeito e da situação 

de comunicação em seu escopo teórico” (MUSSALIM; BENTES, 2001, p. 16). Seus principais 

precursores: Halliday, Ducrot, Jakobson, Pêcheux e outros, transformaram por meio dessa 

disciplina o método de se trabalhar com o texto que antes se limitavam apenas ao nível da frase 

ou da palavra.  

A evolução dos estudos da Linguística Textual aponta para três momentos teóricos 

conforme as concepções de texto adotadas em cada um. O primeiro é o da análise transfrástica 

que abordava fenômenos não explicados pelas teorias sintáticas e/ou semânticas, como o 

fenômeno da co-referenciação que ultrapassa os limites da frase, sendo melhor compreendido 

no interior do texto, que era conceituado como “uma sequência coerente de enunciados” 

(ISENBERG, 1970 apud BENTES, 2001). Cabia ao ouvinte/leitor construir um sentido global 

da sequência, estabelecendo mentalmente as relações entre os enunciados. 

O segundo momento foi o da construção das gramáticas textuais cujo intento era 

descrever uma gramática considerada um sistema finito de regras, comum a todos os usuários 

da língua, que lhes permitiria dizer, de forma coincidente, se uma sequência linguística é ou 

não um texto, é ou não um texto bem formado (BENTES, 2001, p. 249). Para a compreensão 

do texto era necessário que houvesse o conhecimento intuitivo do falante, e este deveria ter 

algumas capacidades textuais básicas classificadas por Charolles (1993 apud BENTES, 2001) 
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em: capacidade formativa ( produzir e compreender um número ilimitado de textos inéditos 

que lhe possibilitaria a sua avaliação); capacidade transformativa (capacidade de reformular, 

parafrasear e resumir um texto), por fim, capacidade qualitativa ( identificar um gênero 

específico e produzir um texto particular).  

Todavia, essas capacidades não conseguiram ser desenvolvidas a contento, pois 

descrevia as competências textuais de falantes e ouvintes idealizados; surge a teoria do texto 

que encerra essa classificação evolutiva e se propõe a investigar a constituição, funcionamento, 

produção e compreensão dos textos. O texto passa a ser pensado como uma atividade 

interacional entre os interlocutores, levando em conta o contexto de produção não sendo mais 

compreendido como um produto acabado, mas como um processo, resultado de operações 

comunicativas e processos linguísticos em situações sociocomunicativas (BENTES, 2001, p. 

246-247).  

Na década de 1990, os estudos da Linguística Textual se voltaram para uma abordagem 

interacional e sociocognitiva do texto, conforme apregoa Koch (2011): 

 

[...] pensar o texto como lugar de constituição e de interação de sujeitos 

sociais, como um evento, portanto, em que convergem ações linguísticas, 

cognitivas e sociais (...), ações por meio das quais se constroem 

interativamente os objetos-de-discurso e as múltiplas propostas de sentidos, 

como funções de escolhas operadas pelos co-enunciadores entre as 

inumeráveis possibilidades de organização textual que cada língua oferece 

(KOCH, 2011, p. 17). 

 

O texto é pensado como um objeto complexo e multifacetado cuja construção se dá 

sócio historicamente. Finalmente, após se constituir como disciplina de inclinação gramatical 

com os dois primeiros momentos teóricos, passando pela fase pragmático-discursiva com a 

teoria do texto, chegando até uma tendência sociocognitivista que envolve tanto características 

linguísticas (referentes à estrutura pré-estabelecida) e categorias instanciais (referentes ao 

extralinguístico), que estão inseridas num contexto multidisciplinar, contexto este que inclui o 

diálogo com a Análise do Discurso (KRONKA, 2003, p. 590). 

Articulando texto e discurso, Adam (2011) apresenta um construto teórico e 

metodológico denominado de Análise Textual dos Discursos cujo objetivo está em “pensar o 

texto e o discurso em novas categorias, situa decididamente a linguística textual no quadro mais 

amplo da análise de discurso” (ADAM, 2011, p. 24).  

Queiroz (2018, p. 290) destaca que a ligação que a Análise Textual do Discurso promove 

entre a Linguística Textual e a Análise do Discurso se destina a encontrar e construir um 
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pressuposto que dê conta, da análise linguística e discursiva do texto de forma síncrona, 

tomando por base uma materialidade textual que em conjunto com condições socioculturais, 

políticas e ideológicas em que o texto é construído e adquire sentidos. 

 

3 PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO DE SENTIDO DO TEXTO E DO DISCURSO: A 

SEMIOTIZAÇÃO DO MUNDO 

 

No processo de construção e interpretação de textos e discursos, múltiplas relações são 

admitidas, especialmente as que articulam a linguagem com o mundo externo, produção e 

interpretação textual buscam o sentido destes. Como alternativa para a construção do sentido, 

o linguista Patrick Charaudeau desenvolve a sua Análise Semiolinguística do Discurso que 

consiste em estabelecer certos questionamentos que abrangem os fenômenos da linguagem sob 

dois aspectos independentes, mas inter-relacionados: de um lado, a lógica das ações e 

influências sociais; de outro, a construção do sentido da linguagem e a construção dos textos 

(SOBREIRA, 2005). Esse cenário nos leva a uma dimensão psico-socio-linguageira do 

discurso, atrelada à construção do processo de semiotização do mundo.   

A semiotização do mundo é basicamente, por meio das palavras e textos, dá-se a 

transformação de um mundo real para um mundo representado. Envolve dois processos: 

transformação e transação. O de transformação, conforme Charaudeau (2005) parte de um 

“mundo a significar” transformando em “mundo significado” sob a ação de um sujeito falante, 

e compreende quatro tipos de operação – a identificação, a qualificação, a ação e a causação. 

Na identificação, os seres do mundo são nomeados e conceituados; na qualificação, os seres 

são transformados em identidades descritivas; na ação, os seres agem ou sofrem a ação, são 

descritos como identidades narrativas; por fim, na causação, os seres agem ou sofrem ação em 

razão de certos motivos que os inscrevem em uma cadeia de causalidade. 

O segundo processo é o de transação, que conforme Charaudeau (2005, p. 3) faz deste 

“mundo significado” um objeto de troca com um outro sujeito que desempenha o papel de 

destinatário deste objeto. O processo de transação se realiza de acordo com quatro princípios: 

 O princípio de alteridade: todo ato de linguagem é um fenômeno de troca entre dois 

parceiros que devem se reconhecer como semelhantes e diferentes. São semelhantes 

porque, para que a troca se realize, é necessário que tenham em comum universos de 

referência (saberes compartilhados) e finalidades (motivações comuns); são diferentes 

porque o outro só é perceptível e identificável na dissemelhança, pois desempenham 

papéis particulares: de sujeito emissor- produtor de um ato de linguagem (o sujeito 
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comunicante), e de sujeito receptor-interpretante deste ato de linguagem (o sujeito 

interpretante).  

 O princípio de pertinência:  os parceiros do ato de linguagem devem reconhecer os 

universos de referência que constituem o objeto da transação linguageira. Isto é, eles 

devem compartilhar - mas não necessariamente adotar - os saberes implicados no ato de 

linguagem em questão: saberes sobre mundo, valores psicológicos e sociais, 

comportamentos, etc.  

 O princípio de influência: compreende todo sujeito que produz um ato de linguagem 

e visa atingir seu parceiro, suas ações, emoções e pensamentos.  

 O princípio de regulação: estreitamente ligado ao princípio de influência, pois a toda 

influência pode corresponder uma contra influência. Para que a troca implícita ao ato de 

linguagem não termine em ruptura de fala, ou seja, para que ela prossiga e chegue a uma 

conclusão, os parceiros procedem à regulação do jogo de influências.  

As operações do processo de transformação são reguladas pelo processo de transação 

de forma que ocorra a semiotização do mundo que é a base do contrato de comunicação 

definido por Gouvêia et al. (2017, p. 53) como sendo: “o conjunto de “regras” discursivas que 

determinam o que é ou não “permitido” no ato de interpretar textos (orais ou escritos)”. 

Essa noção de contrato pressupõe nos sujeitos que participam de um mesmo corpo de 

práticas sociais que sejam capazes de entrar em acordo a propósito das representações de 

linguagens dessas práticas. Por fim, o contrato de comunicação compõe-se de um espaço de 

restrições, por oferecer condições que não podem ser infringidas pelos parceiros; e de 

estratégias, compreende as configurações que o sujeito comunicante adota para satisfazer e 

atender as condições de contrato. 

 

4 ESCRITA FEMININA DE CARTAS: UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO 

 

A escrita de cartas é muito antiga, estudos indicam que há mais de quatro mil anos, no 

Egito, antes da era cristã, mensageiros levavam pequenos textos escritos aos povoados vizinhos. 

Outra prova da sua existência primitiva, é que há na Bíblia 21(vinte e uma) cartas escritas por 

Paulo e outros apóstolos de Cristo, direcionadas a diversos povos. Aos mensageiros, cabiam 

representarem a própria presença do emissor, ler o texto para que o emissor se fizesse presente 

através d’eles.  

Há tempos as cartas deixaram de ser entregues por mensageiros, embora permaneça o 

desejo do emissor em se presentificar através de cartas. Na impossibilidade de estarem presentes 
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fisicamente, os remetentes de cartas se utilizam da escrita para dizerem o que não podem face 

a face. Textos de memórias, autobiografias, diários, autorretratos e a escrita de cartas são 

narrativas em primeira pessoa e desempenham um importante papel entre os interlocutores.  

Em se tratando de cartas Pessoais, pode-se caracterizá-las pela informalidade devido à 

subjetividade com que se compõem, pois é este caráter subjetivo que traduz a expressão pessoal 

do seu escritor/emissor. O conteúdo semântico destas cartas é geralmente considerado pobre, 

redundante e piegas; porém, é na sua tessitura que se conhecem seus escritores, suas emoções 

e toda a carga sentimental que há entre os envolvidos, cuja compreensão e a interpretação da 

mensagem dependem do tipo de relação que o escritor estabelece com seu interlocutor. 

A escrita feminina é marcada por repressão e inteligência. Para que pudessem expressar 

seu pensamento, as mulheres buscaram formas de sobreviverem num mundo 

predominantemente sexista. Assim, desenvolveram uma escrita aparentemente alheia ao mundo 

político e aos temas cujos interesses são atribuídos ao universo masculino, porém a análise da 

escrita feminina revela muitas questões sociais que escapam aos olhos dos homens.  

 

4.1 Diário de Raïssa: um olhar feminino em tempos de guerra 

 

A escritora Raïssa Maritain nasceu em 1883 e dedicou-se a escrever um diário íntimo 

cujos trechos e outros textos avulsos só seriam publicados por seu esposo após sua morte, por 

volta de 1966, sob o título “Diário de Raïssa”. Sua escrita em diários não se limitava a assuntos 

íntimos ou preocupações relacionadas apenas ao universo feminino (vida doméstica, 

relacionamento com o esposo). É possível perceber em seus relatos questões sociais que a 

afligiam, em especial no tocante ao contexto em que se encontrava: o mundo em guerra.   

Assim, selecionamos como corpus para esta pesquisa, uma carta pessoal de Raïssa 

Maritain escrita em meio à Segunda Guerra Mundial para o seu afilhado que se encontra nos 

campos de batalha.  

 

5 ANÁLISE DA CARTA ESCRITA POR RAÏSSA MARITAIN AO SEU AFILHADO 

 

A transposição do mundo real para um mundo representado através das palavras e de 

textos, realizando-se um processo de reconstrução de sentidos, é o que o linguista Patrick 

Charaudeau (2005) denomina Semiotização do Mundo, conforme abordamos na teoria deste 

estudo. Tal processo envolve duas operações: a Transformação e a Transação, que passaremos 

a identificar em seguida.  
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5.1 O processo de transformação e suas características 

 

Neste processo, o sujeito parte do mundo real para o “mundo a significar”. Para tanto, 

ao escolher as palavras que comporão suas frases e a totalidade textual, o “mundo significado” 

converte-se em objeto de troca com o sujeito leitor/destinatário, caracterizando o segundo 

processo, que é de Transação. Desta forma, os processos se complementam para que seja 

construído o sentido do texto e do discurso. 

Para realizar a Transformação, o sujeito falante/escritor recorre aos seguintes 

procedimentos: 

 

5.1.1 Identificação dos seres e qualificação 

 

Lemos no texto que Raïssa Maritain escreve uma carta resposta endereçada a Maurice 

Sachs, a quem se dirige como “Meu querido afilhado”. A carta é datada de 11 de Novembro de 

1939, período da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), pelo contexto em que se encontram remetente 

e destinatário, transparece nas palavras de Raïssa toda sua preocupação com o afilhado, cujo 

trecho abaixo nos permite identificá-lo como Militar que se encontra a serviço na guerra. “Qual 

é a sua situação militar? Pensava que você estivesse reformado. Em todo o caso, como 

intérprete, já obteve uma qualificação superior”.  A preocupação com o posto que o afilhado 

ocupa na Guerra deve-se, possivelmente, por saber que à frente de pelotões de combate, os 

riscos são maiores. Além disso, o questionamento quanto às condições físicas em que se 

encontra o afilhado, demonstra também uma preocupação com o bem-estar material do 

destinatário: “E quais são as condições de sua vida material? Não posso imaginar você a dormir 

em cima de palha; tranquilizei-me por enquanto, pois 70, Rue des Carmes não pode ser uma 

estrebaria”. 

Por outro lado, o leitor a quem a carta é destinada, sabe bem quem a escreve, inclusive 

por tê-la escrito antes, de tal modo que certas colocações e indagações da autora já seriam 

esperadas. O leitor reconhece a autora pela afetividade que com ela mantem, dado que é sua 

madrinha; reconhece-a por sua sensibilidade às causas humanas e pela devoção religiosa. Por 

isso, ele a compreende quando lhe pede: “Não me censure, Maurice, por preocupar-me com um 

só, quando tantos milhares de homens sofrem e estão expostos à morte”. 

Em meio ao desgaste da guerra que a todos atinge, direta ou indiretamente, Raïssa se 

mostra solidária ao sofrimento humano e compadecida com as consequências da Guerra: 
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“Como poderia o coração recrear-se um só instante numa alegria qualquer, quando há tanta 

crueldade neste mundo, tantos seres torturados, suplicados?”. 

Mesmo diante de todos esses horrores, sendo uma mulher religiosa, e haja vista a falta 

de fé do afilhado, manifestada mediante todos os sofrimentos humanos a que tem se submetido 

na guerra, Raïssa apela para que seu destinatário recupere a fé e a esperança: “Não julgue que 

a fé e a esperança sejam o recinto do conforto espiritual. Sem dúvida, elas afastam o desespero, 

mas a preocupação de semelhante conforto as faria mais depressa desaparecer”.  

Uma característica recorrente no texto, é o uso de trechos bíblicos para convencer o 

afilhado a manter-se firme na fé, uma vez que o militar em meio à guerra, tem sua crença 

abalada, informação que Raïssa obteve, provavelmente, na carta que o afilhado lhe enviara 

antes: “E já que você põe em dúvida o próprio valor da fé, até Deus deve ter sorrido (...) Porque 

desde que existem homens, e que fazem a guerra, e que sofrem, existe também a crença em 

Deus”. 

 

5.1.2 Descrição das ações e causação   

 

A carta ora analisada foi escrita no ano de 1939, que nos remete ao contexto histórico 

da Segunda Guerra Mundial, assunto este de relevância indiscutível. As ações da autora da carta 

estão pautadas na preocupação com o afilhado, que é militar e se encontra a serviço na Guerra, 

e no desejo de manter-lhe viva a fé em Deus e a esperança. 

Além disso, a autora busca responder satisfatoriamente a uma indagação feita pelo 

destinatário, o que nos leva a crê que esta carta tenha sido escrita em resposta a uma anterior, 

cuja menção é feita nos trechos:  

 

Começava a preocupar-me com seu silêncio, quando recebi sua carta. (...) Você 

me pergunta, caro Maurice, o que posso esperar ainda? “Teria sido preciso 

esperar que tudo isso não acontecesse!” Agradeço por falar-me com franqueza 

tão simples. E eu lhe responderei com a mesma simplicidade. 

 

Assim, podemos elencar alguns motivos que deram causa à escrita desta carta, dentre os 

quais se destacam: motivos de ordem social, uma vez que o mundo estava em guerra; motivos 

de ordem afetiva, pois a imagem que a autora projeta de si é a de uma madrinha amorosa que 

se preocupa com o afilhado; e ainda, motivos de ordem religiosa, pois o texto apresenta 

sequências argumentativas usadas para convencer o afilhado da existência divina, como se pode 

ler nos trechos: “Porque, desde que existem homens, e que fazem a guerra, e que sofrem, existe 
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também a crença em Deus.” Ou ainda: “Sem dúvida, a existência de Deus não é diretamente 

patenteada.” Apenas para ratificar a preocupação religiosa da autora, observa-se que a palavra 

“Deus” aparece por 12 vezes no seu texto, a fim de interpelar o destinatário e convencê-lo da 

existência divina. 

Buscando aproximar-se mais do leitor a quem a carta se destina, a escritora chama-o ao 

texto, com invocações como: “Dirá você, com certeza, que tudo isto é coerente com a doutrina 

católica, mas que esta doutrina supõe justamente aquilo que você põe em dúvida(...)” E em 

outro momento, invoca-o pelo nome: “Você me pergunta, caro Maurice, o que posso esperar 

ainda?” Certamente por conhecer as dúvidas cristãs e a angústia humana em buscar a verdade, 

uma vez que ela também experimentou momentos de descrença até a afirmação de sua fé, 

Raïssa antevê as atitudes do seu leitor, que ainda terá dúvidas sobre a existência divina e a 

doutrina católica. Por isso mesmo é categórica em afirmar que: “é a doutrina católica, entre 

todas as doutrinas religiosas, a que melhor integra a existência do mal e da dor; a que melhor 

compreende as causas de nossa miséria e os remédios para esta”. 

Por todo exposto, é possível afirmar que, na produção de seu texto, a escritora Raïssa 

Maritain enquanto Sujeito Comunicante (SUc) traduziu o mundo para o Sujeito Interpretante 

(SUi), uma vez que, por sua escrita, passa de um mundo real para um mundo significado 

(representado). Para tanto, utiliza-se de uma linguagem afetiva para construir seu texto a partir 

de um contexto social de guerra e do seu discurso religioso. Faz uso de citações bíblicas, cuja 

compreensão se dá no contexto em que autora e leitor estão inseridos. 

A autora identifica seu leitor como afilhado e militar em guerra. E este a identifica 

afetuosamente como sua madrinha, mas também como uma mulher religiosa. Sendo estas as 

principais características dos envolvidos na escrita desta carta. A principal ação aqui discutida 

é a possível descrença do afilhado/leitor, haja vista que as atrocidades que vê na guerra têm lhe 

causado dúvidas quanto à existência de um Deus que permite tantas desgraças sobre a 

humanidade. E por fim, procede a causação, afirmando a existência de Deus, que se apresenta 

em épocas de calamidades ou que se esconde no mais íntimo de nossos corações. 

 

5.2 O Processo de transação e suas características 

 

A semiotização do mundo também se dá pelo Processo de Transação, que segundo 

Gouvêia et al. (2017, p. 59), ocorre “na medida em que o mundo significado se converte em 

um objeto de troca com o outro sujeito (leitor)”. Para tanto, passemos à identificação dos 

princípios que regulam a Transação no texto ora analisado.  
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5.2.1 Princípio de alteridade 

 

Dá-se pelo fato de Raïssa reconhecer o afilhado como seu leitor; bem como ser 

reconhecida pelo leitor como a madrinha que lhe escreverá uma carta em resposta às suas 

angústias. O leitor confia na autora, e esta usará diversos argumentos para despertar no leitor a 

sua fé e a capacidade de refletir sobre as mazelas da guerra, em especial o poder que tem a 

violência contínua em colocar à prova a fé humana. 

 

5.2.2 Princípio da pertinência 

 

Este segundo princípio atua na Transação no sentido de que a escritora fala de um 

assunto social de grande relevância não somente naquele contexto histórico, mas até os dias 

atuais: a Segunda Guerra Mundial, cujas consequências afetaram milhares de pessoas, direta ou 

indiretamente. E ainda, pela questão religiosa marcante no discurso de Raïssa, e cuja pertinência 

se dá principalmente em situações de conflito e violência, quando é comum a perda da fé. Estas 

são questões de extrema pertinência à sociedade. 

 

5.2.3 Princípio da influência 

 

Quanto ao terceiro princípio, da Influência, percebemos que a escrita da autora tem por 

objetivo despertar no leitor a fé em Deus. Para tanto, utiliza uma argumentação bastante 

contundente a fim de atingir seu intento.  

Para comprovar sua tese, qual seja, a existência de Deus, a autora faz uso de argumentos 

nos quais se observa o emprego de algumas Técnicas Argumentativas, as quais não serão aqui 

abordadas por não constituírem objeto de nossa análise. Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), para a compreensão de tais técnicas os seguintes elementos devem ser considerados 

essenciais: o orador e o auditório, elementos que já identificamos como Raïssa Maritain e seu 

afilhado Maurice, respectivamente. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) consideram que a 

argumentação é um processo cuja intenção é convencer e persuadir o auditório, levando-o a 

agir conforme o desejo do orador.  

A carta em si não nos permite saber se a autora (Raïssa) conseguiu seu intento, porém a 

argumentação utilizada demonstra a influência que a oradora e madrinha tem sobre o 

auditório/afilhado. 
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5.2.4 Princípio da regulação 

 

O último princípio que rege o Processo de Transação, orienta os sujeitos a tornarem a 

troca possível a partir do jogo de influência que se estabelece entre autor e leitor. Não se pode 

negar que tal influência se dá numa intensidade maior no sujeito que escreve o texto, pois, 

embora seu destinatário seja alguém conhecido e específico, ele não se encontra presente no 

momento da produção textual; bem como, não nos é dado saber de que forma ele recebeu e 

interpretou o texto de fato.  

Assim, considerando o aspecto da regulação no texto analisado, identificamos uma 

questão interessante no jogo de influência: Quando questionada pelo afilhado sobre o que ainda 

se podia esperar, a autora diz que, embora desejasse que a guerra não tivesse acontecido, sabia 

que era inevitável. E assim sendo, esperava que a França e a Inglaterra vencessem, mesmo que 

ao desejar isto, implicitamente imagina-se que do outro lado muitas pessoas estariam mortas e 

mutiladas, e os países estariam devastados, destruídos. Para amenizar tal pensamento, ela diz 

que, a um preço muito alto, se teria um reerguimento geral dos espíritos e a volta de certas 

verdades fundamentais, sem as quais uma boa vida humana e uma paz durável seriam 

impossíveis. A influência da autora se dá justamente na sinceridade com que responde a uma 

pergunta tão complexa. 

Enfim, após a identificação dos processos que compõem a Transformação e Transição 

na semiotização do texto em análise, chegamos ao Contrato de Comunicação. No contrato em 

análise, evidencia-se a presença do gênero textual “carta”, do tipo pessoal e em resposta ao seu 

interlocutor. O gênero é de conhecimento dos envolvidos no texto; por isso, mantém-se uma 

estrutura básica que começa com local e data, seguida de uma saudação afetuosa. O texto 

constrói-se na argumentação que visa provar a existência divina, uma vez que o interlocutor 

encontra-se posto à prova em sua fé. A autora é reconhecida como alguém que tem legitimidade 

para falar ao leitor, pela relação de confiança que se estabelece entre eles. Além disso, o leitor 

reconhece a competência comunicativa da autora em falar sobre religiosidade. 

Quanto à relação de restrições e estratégias que se estabelecem no contrato do texto, 

compreende-se que no tocante ao espaço das restrições, não se pode falar em julgamento por 

parte da autora. Ela conhece a condição do seu destinatário, mas não o julga; ao contrário: 

estabelece uma relação afetuosa e busca convencê-lo de seu ponto de vista através de uma 

argumentação pautada no respeito mútuo. 

No espaço das estratégias utilizadas pela escritora, a autora buscou interagir com o 

leitor, chamando-o ao texto e provocando-lhe com questionamentos e reflexões acerca da 
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existência de Deus e da guerra. Além disso, soube se utilizar da carta pessoal para construir 

uma argumentação em defesa de sua tese e em resposta aos anseios de seu interlocutor.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Retornando ao objetivo principal estabelecido para o estudo, acreditamos que 

conseguimos identificar, por meio dos processos de apreensão da realidade que considera o 

“texto enquanto discurso”, os princípios que regem o Processo de Transação para a construção 

de sentido na escrita feminina de uma carta na obra “Diário de Raïssa”. 

Para tanto, percebemos a presença anterior do processo de transformação em que o 

sujeito parte do mundo real para o “mundo a significar”, identificamos os seres e qualificação 

e a descrição das ações e causa. O processo de transação faz deste “mundo significado” um 

objeto de troca com um outro sujeito que desempenha o papel de destinatário deste objeto, e 

que nossa pesquisa permitiu identificar os quatro princípios: alteridade, pertinência, influência 

e regulação. 

Sabemos que ainda há muitos outros aspectos relevantes a serem discutidos e analisados, 

mas estamos certos que esse estudo mostrou-se relevante para a identificação e compreensão 

do processo de semiotização do mundo. Principalmente pelo fato de que o uso da Análise 

Semiolinguística de Charaudeau na análise textual em tela, foi suficiente para desvendar as 

possibilidades de construção de sentido por meio das operações linguísticos-discursivas que 

permitem a passagem da língua para o discurso estabelecendo um processo de semiotização do 

mundo real para o mundo representado na construção de sentido do texto de escrita feminina. 
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MARCAS DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E CONSTRUÇÃO DO ETHOS 

POLÍTICO NO DISCURSO INICIAL DE POSSE DE FERNANDO COLLOR DE 

MELO  

 

 Raimundo Romão Batista 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO 

 
Os discursos políticos são marcas constantes da sociedade, em que um locutor/enunciador se utiliza das 

palavras para convencer um determinado público, que pode seguir um modelo de governo ou também 

rejeitá-lo. Além disso, é evidente que o político, nos momentos que profere um discurso, assume a 

responsabilidade enunciativa acerca de um determinado enunciado. Ao mesmo tempo, constrói-se um 

ethos individual (a imagem de si mesmo) e temos também o ethos social (advindo da imagem que a 

sociedade forma dos políticos). Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é mostrar o andamento do 

projeto de tese de doutorado, que se encaixa dentro da Linguística textual, mais precisamente nos 

postulados da Análise Textual dos Discursos (ATD). Como metodologia, mostraremos neste trabalho 

uma breve análise de parte do discurso de posse do ex-presidente Fernando Collor de Melo, através das 

unidades textuais (os índices de pessoa, dêiticos temporais e espaciais, tempos verbais e os tipos de 

modalidades), os diversos pontos de vista, que marcaram para sempre a História do Brasil, já que os 

locutor/enunciador teve o maior cargo do executivo brasileiro. Dentro desse contexto, utilizaremos 

como aporte teórico os postulados de Adam (2011), Cândido (2015), Rabatel (2009), Charaudeau 

(2006), Rodrigues et al (2016) e outros atores que interligam este trabalho com a Linguística Textual, 

mais precisamente com a Análise Textual dos Discursos (ATD), com foco na responsabilidade 

enunciativa. Assim, percebemos que a ATD permite diversos caminhos para discutir a responsabilidade 

enunciativa em discursos políticos, além de contribuir com meios para a construção do ethos de políticos 

brasileiros, no caso a imagem discursiva de Fernando Collor de Melo.   

 

Palavras-chave: Discurso político. Responsabilidade enunciativa. Ethos.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diferentes formas de discursos fazem parte do nosso cotidiano, sendo usados para 

diversos propósitos comunicativos, que sempre dialogam com outros discursos já citados em 

outras situações de enunciação (BAKHTIN, 2015). Nesse contexto discursivo, cita-se o 

discurso político, usado como uma forma de materialização de argumentos para convencer a 

população (eleitores) e que se utiliza de recorrentes elementos textuais que marcam a 

responsabilidade enunciativa do fiador político.  

Os discursos políticos são construídos pensando no público que se deseja influenciar, 

considerando os problemas e os anseios que a sociedade emite em algumas situações de 

comunicação. Essas formas discursivas tentam representar de maneira oral ou escrita, os gritos 

de uma sociedade que deseja mudança ou que quer continuar um projeto político que está 



 

 

P
ág

in
a2

0
7

4
 

apresentando um andamento de qualidade. Todas essas situações contribuem para a formação 

de ethos, que pode ser positivo ou negativo (AMOSSY, 2016). 

Neste contexto de produção discursiva, um dos grandes veículos de divulgação é a 

mídia. Ela é responsável por permitir que as informações possam atingir um grande público nos 

diversos territórios. Além disso, os políticos têm um horário eleitoral no rádio e na tv, que é 

outro recurso para divulgar aspectos enunciativos, que poderão fazer o sujeito aderir ou não às 

construções enunciativas que caminham para a representação do PdV1. 

Em meio aos diferentes discursos políticos, destaca-se o discurso de posse, que servirá 

de base para o desenvolvimento deste artigo. Nessa fase discursiva, o candidato já tem 

vivenciado o processo eleitoral e precisa reiterar para o povo algumas possibilidades de ações 

que poderão melhorar as condições de vida população. Mesmo depois de eleito, o político não 

escapa dos processos que induzem a formação do ethos, uma vez que é um ser social. 

É evidente que no processo de produção do discurso, o locutor/enunciador (o político) 

apresente vários pontos de vista, que assinalam a responsabilidade enunciativa, que pode ser 

assinaladas pelos índices de pessoa, por exemplo (ADAM, 2011).    

Assim, por meio de um trabalho descritivo/interpretativo, procura-se fazer uma análise 

de algumas categorias da responsabilidade enunciativa (os índices de pessoa, dêiticos temporais 

e espaciais, tempos verbais e os tipos de modalidades), a partir da materialização escrita de 

parte do discurso de posse de Fernando Collor de Melo. Além disso, também se demonstra 

como ocorre a construção do ethos do político em questão através na enunciação do discurso.  

O trabalho está organizado a partir de uma breve introdução acerca do assunto, já 

contendo os elementos metodológicos; duas seções teóricas abordando estudos em torno da 

responsabilidade enunciativa e construção discursiva do ethos, respectivamente; uma seção de 

análise, considerações finais e referências.  

 

2 POSTULADOS TEÓRICOS 

 

2.1 Análise Textual dos Discursos e os postulados teóricos da responsabilidade enunciativa 

 

Os estudos envolvendo Linguística Textual servem de suporte teórico para se discutir 

algumas formas de materialização dos sujeitos em diferentes momentos de enunciação. Nesse 

                                                             
1 Usamos a aqui terminologia de Adam (2011).  
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contexto, a diversidade de gêneros textuais, em enquanto materialização dos discursos, são 

formas de construção social e dialogam com os anseios da sociedade (MARCUSCHI, 2008).  

Dentro desse contexto envolvendo os diferentes gêneros textuais, destaca-se a 

importância da Análise Textual dos Discursos, que ganhou uma maior visibilidade no Brasil a 

partir da publicação em 2008 do livro “Linguística Textual: introdução à Análise Textual dos 

Discursos” de Jean Michel Adam, que foi traduzida da língua francesa. A publicação traduzida 

permitiu trilhar novos caminhos acerca dos estudos linguísticos, mas precisamente aqueles em 

torno da análise textual dos diferentes discursos (BERNARDINO, 2012).  

Em meio às contribuições teóricas trazidas por Adam (2011), cita-se o estudo em torno 

da responsabilidade enunciativa, que podemos definir como uma forma de manifestação do 

sujeito que assume ou não certo enunciado, sendo que, segundo o autor, podemos marcar o grau 

de responsabilidade por diferentes unidades linguísticas.  

Como forma de melhorar o processo de compreensão, Passeggi et al (2010) ancorado 

nos postulados de Adam (2011), apresenta um quadro com as categorias de análise. 

 

Quadro 1- Categorias de análise da responsabilidade enunciativa 

Ordem Categorias Marcas linguísticas 

01 Índices de pessoas Meu, teu/ vosso, seu 

02 Dêiticos espaciais e 

temporais 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manhã, esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 

Alguns determinantes (minha chegada) 

03 Tempos verbais Oposição entre presente e o futuro do pretérito 

Oposição entre presente e o par pretérito imperfeito e 

pretérito 

perfeito. 

04 Modalidades Modalidades sintático-semanticas maiores: 

Téticas (asserção e negação) 

Hipotéticas (real) 

Ficcional e 

(4) Hipertéticas (exclamação) 

Modalidades objetivas 

Modalidade intersubjetivas 

Modalidade subjetivas 

Verbos e advérbios de opinião 

Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos 

05 Diferentes tipos de 

representação da 

fala 

Discurso direto (DD) 

Discurso direto livre (DDL) 

Discurso indireto (DI) 

Discurso narrativizado (DN) 

Discurso indireto livre (DIL) 

06 Indicações de 

quadros 

mediadores 

Marcadores como segundo, de acordo com e para 

Modalização por um tempo verbal como o futuro do 

pretérito. 
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Escolha de um verbo de atribuição de fala como 

afirmam, 

parece 

Reformulações do tipo é, de fato, na verdade, e 

mesmo em todo 

caso 

Oposição de tipo alguns pensam (ou dizem) que X, 

nós 

pensamos ( dizemos) que Y 

07 Fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Não coincidência do discurso consigo mesmo (como 

se diz, 

para empregar um termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as coisas (por 

assim dizer, 

melhor dizendo, não encontro a palavra) 

Não coincidência das palavras com elas mesmas (no 

sentido 

etimológico, nos dois sentidos do termo) 

Não coincidência interlocutiva (como é a expressão? 

Como 

você costuma dizer) 

08 Indicações de um 

suporte de 

percepções 

e de pensamentos 

relatados 

Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, 

experimentar) 

Focalização cognitiva(saber ou pensamento 

representado) 

Fonte: Passeggi et al (2010, p. 300-301) 

 

As contribuições teóricas de Adam (2011) norteiam as discussões sobre a 

materialização, por meio das unidades da língua, do ponto de vista (PdV) em um determinado 

enunciado. Mas é preciso compreender que o estudo da responsabilidade enunciativa perpassa 

por diferentes concepções, podendo ser individual (quando destaca a assunção pelo enunciado 

de um único sujeito e coletiva quando é construída pela força de um grupo, por exemplo, os 

problemas de uma comunidade) (FERNANDES, 2010).  

Além disso, é importante frisar que há situações que um locutor/enunciador (L1/E1) não 

assume a responsabilidade pela preposição-enunciado, atribuindo a E2 o conteúdo de um 

determinado enunciado, o que Rabatel (2009) denomina imputação ou (não) assunção de 

responsabilidade enunciativa. E uma das formas linguísticas de marcar a imputação da 

responsabilidade a outrem é por meio da noção gramatical dos mediativos (conforme, segundo), 

que permitem marcar de maneira linguística o distanciamento ou não engajamento do 

enunciador diante das informações expressas, uma vez que elas lhe chegaram de forma mediada 

(GUENTCHÉVA, 1996).  

Além disso, também há outros recursos que permitem marcar o distanciamento de um 

locutor/enunciador, segundo Authier-Revuz (2004), isso pode ocorrer através da 
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heterogeneidade mostrada e constitutiva. As duas noções são maneiras de mediar um discurso, 

passando para outro enunciador a responsabilidade de um conteúdo que é enunciado.  

Nota-se que diversas marcas linguísticas podem ser usadas como evidenciar que o ponto 

de vista de um enunciado está sendo atribuído a outrem, tais como: segundo, conforme, de 

acordo com. Estas expressões mediam os discursos e permitem certo distanciamento de um 

L1/E2 de E2. 

Assim, o estudo da responsabilidade enunciativa passa por diferentes marcas 

linguísticas, permitindo ao locutor/enunciador assumir ou imputar um ponto de vista. Essas 

situações interferem na construção do ethos de um sujeito, que será ponto de discussão no tópico 

seguinte.  

  

2.2 O discurso político e a construção do Ethos 

  

Os discursos políticos são tão antigos quanto a história da humanidade e representam 

uma forma de manifestação da responsabilidade enunciativa de um determinado sujeito. A 

noção de discurso político advém desde a antiga Grécia, tempo em que grandes oradores se 

utilizavam de tal recurso para discutir temas sociais (CÂNDIDO, 2015).  

Quando um político profere um discurso, ele se apodera de elementos difundidos por 

Aristóteles (2005), tais como: ethos, patos e logos. Entre os três elementos apresentados, 

destaca-se o ethos, que está relacionado com a personalidade do sujeito, sendo que esta pode 

ser projetada na sociedade por uma construção discursiva ou na forma primária, a imagem real 

do sujeito. 

Em outro viés, Maingueneau (1987, apud AMOSSY, 2016) aprofunda um pouco mais 

os estudos em torno do ethos. Para o autor, a construção do ethos não advém somente de 

discursos orais, pelo momento de uma determinada fala. Pode ocorrer a construção de um ethos 

antes do discurso (ethos pré-discursivo) e que é preciso considerar os textos escritos nesse 

processo. 

Assim, valoriza-se a importância dos textos escritos no processo de construção do ethos. 

Além disso, nessa nova discussão três termos ganham destaque: “fiador”, que o leitor deve 

construir a partir dos indícios textuais e que é revestido por um “caráter” (aspectos psicológicos) 

e por uma corporalidade - situação física, modo de vestir-se e movimentação social (MOTTA; 

SALGADO, 2015). 

Em meio à discussão apresentada, a noção de ethos não deve abordar somente os 

preceitos da Antiga Retórica, que defendia a oralidade como uma marca nos processos de 
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criação dessa imagem do sujeito. É preciso considerar que a construção do ethos de uma pessoa 

pode ocorrer antes do momento discursivo, pois esta faz parte da sociedade, e a identidade 

cultural contribui para um ethos pré-discursivo, que pode ser positivo ou atravessado por 

aspectos negativos. 

Nota-se que os postulados teóricos envolvendo o termo ethos são amplos, mas que todos 

demonstram que é importante considerar o papel dos sujeitos na sociedade e que isso pode 

definir de forma negativa ou positiva a formação de ethos social. 

Os políticos são assessorados por um grupo de pessoas especializadas que buscam 

organizar de maneira textual as virtudes pessoais e sociais de um sujeito. A intenção é conseguir 

a adesão de um público que precisa ser convencido por meio de conjunto de argumentos e que 

se materializa em diferentes marcas de responsabilidade enunciativa.  

Dentro desse contexto, a partir do momento que proferimos um discurso, já estamos 

proferindo um ato político, pois este ligado aos processos de organização social 

(CHARAUDEAU, 2006). Assim, nas diversas situações que um político se utiliza de um 

discurso, ele projeta também para a sociedade um ethos, que pode ser construído pela visão 

pessoal que o sujeito faz de si mesmo ou é construído pelo olhar do outro, pela visão dos 

eleitores.  

Um tipo de discurso bastante conhecido é o de posse, neste é comum a apresentação de 

um ethos de vencedor, aquele que conseguiu se sobressair em meio aos vários sujeitos com que 

disputou o pleito eleitoral. As palavras proferidas são mais amenas, assim o político assume um 

ponto de vista de tranquilidade, mas que carrega um conjunto de desafios. 

Percebe-se que os discursos políticos são carregados de elementos argumentativos, no 

qual um político (L1/E2) busca responsabilizar-se por um enunciado que foi produzido por 

outro sujeito, tendo, assim, um processo de co-enunciação.  

Dessa forma, os discursos políticos orais e escritos são formas sociais que materializam 

a responsabilidade de um locutor e que também contribui para a construção de um ethos pessoal 

(visão de si mesmo) ou coletivo (advindo da impressão dos eleitores). 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Nesta seção, buscamos analisar alguns trechos iniciais do discurso de posse do ex-

presidente Fernando Collor de Melo, que durante o trabalho receberá a sigla de FCM, 

considerando certas categorias da responsabilidade enunciativa (os índices de pessoa, dêiticos 
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temporais e espaciais, tempos verbais e os tipos de modalidades) e como elas contribuem para 

a construção do ethos no discurso político.  

No excerto 01, temos a visão de FCM acerca de sua trajetória na política, demonstrando 

os passos que o conduziram ao cargo mais alto do poder executivo.   

  

Creio firmemente, Senhores Senadores, Senhores Deputados, que a dignidade do Governo implica 

essencialmente um sólido respeito pelos dois outros Poderes da República, o Legislativo e o 

Judiciário, tradicionais, autônomos e indispensáveis para a harmonia da política e o bem da Nação 

brasileira. Orgulho-me de ter pertencido à Câmara dos Deputados, onde meu avô, Lindolfo 

Collor, tivera atuação destacada. Envaideço-me da memória dos anos fecundos que meu pai, Arnon 

de Mello, dedicou ao Senado Federal. 

 

O locutor/enunciador FCM se dirige aos enunciadores segundo como forma de forma 

de respeito após ter sido eleito para assumir a presidência do Brasil. Através de um verbo em 

1ª pessoa “creio”, o L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa pelos os enunciados que são 

apresentados logo em seguida, no qual é marcado por um advérbio que implica uma força na 

crença do locutor. É evidente que o locutor expõe que o governo, que estava assumindo, só 

seria forte através das contribuições de outros poderes, tais como o Legislativo e o Judiciário. 

Como reforço para o enunciado, o locutor/enunciador se utiliza de elementos dos tipos 

de modalidades, no caso “autônomos” e “indispensáveis”, que são lexemas avaliativos, sendo 

usados para expor que FCM entende que deve haver uma liberdade entre os três poderes e que 

isso é importante para o bem-estar da nação, Brasil (dêitico espacial). Além disso, o 

locutor/enunciador assume o orgulho de “ter pertencido” (tempos verbais) a Câmara dos 

Deputados, um espaço que parece representar lugar de aprendizagem.  

Ademais, o enunciador também demonstra que está seguindo um legado político, afinal 

membros importantes da família já contribuíram com a política brasileira, agora FCM está 

sendo a continuidade e traz para o enunciado um pouco da memória do avô e do pai. 

Percebemos que o conjunto de enunciados expostos permitem a construção de um ethos crente 

nos três poderes e que será continuador de um legado familiar na política brasileira. 

Já no excerto 02, FCM faz uma retrospectiva de como chegou ao cargo de presidente, 

principalmente após considerarmos o período da Ditadura Militar vivenciada no Brasil de 1964-

1985, momento histórico e que retirou vários direitos da população, por exemplo, o de liberdade 

de expressão.  

   

Não saberia governar sem a colaboração permanente do Congresso, berço da lei e espelho da 

opinião, cuja independência é, em toda parte, penhor da liberdade e evidência da democracia. A 

transição democrática brasileira, que culminou nas eleições presidenciais do fim do ano passado, 
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teria sido inconcebível sem a vitalidade do Congresso, logo convertido em Assembléia Constituinte, 

por todos conduzida com vigor cívico, e que, graças ao trabalho diligente do relator, trouxe-nos texto 

fecundo e inspirador. Teria sido inconcebível, também, sem a severa vigilância do Judiciário, que 

através do Tribunal Superior Eleitoral, exemplarmente presidido por um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, organizou de modo tão correto e transparente o pleito que restituiu ao povo 

brasileiro o direito de escolher seu governante. Nem poderia ela, a transição democrática, chegar a 

termo sem tropeços institucionais se não houvesse firme vontade nacional. 

 

FCM traz para o enunciado um elemento de negação e um verbo no futuro do pretérito 

do indicativo, que permitem entender que ele, locutor/enunciador, assume uma postura de 

gratidão em relação ao Congresso, aqui sendo demonstrado como um dêitico espacial, sendo 

trazido para o discurso como o lugar da lei e que contribui para os processos de democracia, 

principalmente quando consideramos o poder de independência dele. O locutor/enunciador 

também apresenta que a eleição que participou foi importante para o Brasil, já que instaurou 

novamente os preceitos democráticos. 

Através de um dêitico temporal “do fim do ano passado”, FCM coloca no discurso um 

ponto de vista de que o Congresso foi necessário para construir um novo rumo para a política 

brasileira, reforçando tal posicionamento pelo uso de tempos verbais e lexemas valorativos, 

(teria sido; inconcebível e vitalidade), respectivamente. Além disso, a eleição de FCM também 

é fruto da elaboração de uma nova constituição, e o L1/E1 imputa, conforme Rabatel (2009), 

essa grande responsabilidade ao relator (E2), que trouxe um texto imprescindível, confirmado 

pelos adjetivos (fecundo e inspirador), elementos da modalização, trazidos logo em seguida no 

enunciado.  

Temos também outro processo de imputação na condução do processo eleitoral no qual 

por meio de um verbo no passado “organizou” de maneira “clara” e “transparente”, L1/E1 

atribui ao Supremo Tribunal Federal, sendo a representação de E2, a responsabilidade pela 

vigilância e utilização correta das leis. De maneira geral, FCM constrói um ethos de 

representante direto povo, fruto de eleições que a nação tanto desejava. Uma imagem de político 

respeitador das leis e forjado pela vontade do povo.  

FCM compreende, ainda, que governar é um trabalho que demanda coletividade, do 

empenho de todos e clama que outras vozes tenham participação nos rumos do Brasil. 

 

Minha eleição retrata e confirma as liberdades cívicas. Espero dos partidos, das entidades e dos 

cidadãos que atuem com o melhor sentido de interesse público. Para minhas propostas tanto desejo 

apoio consciente, fundamentado e sincero, quanto preciso da crítica que nasça de uma avaliação 

objetiva e racional das medidas que proponha. Tenho certeza de que o apoio e a crítica serão 

balizados sempre pela determinação patriótica de colaborar na construção coletiva de nosso futuro. 
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O locutor/enunciador através do pronome possessivo “minha” demonstra engajando 

pessoal e assume a responsabilidade do enunciado ao afirmar que a eleição dele foi um marco 

da liberdade no país, confirmando que o povo ganhava um representante fruto das liberdades 

individuais e coletivas. FCM também espera que os grupos da sociedade pensem no bem-estar 

do país, já que são comuns certos grupos adversários agirem contra um determinado governo. 

No mesmo patamar, assume o ponto de vista de que as propostas apresentadas por ele 

tenham um apoio “consciente”, “fundamentado” e “sincero”, elementos lexicais que 

caracterizam como o L1/E1 espera que as pessoas interpretem suas ações. É evidente que 

algumas críticas possam aparecer e que é uma necessidade, mas que sejam frutos de uma 

avaliação racional, evitando PdVs de cunho emocional que não trariam contribuições de 

qualidade para o governo. 

Ademais, temos uma modalidade tética, de ordem afirmativa, iniciada com “tenho 

certeza”, no qual o FCM entende que surgirão algumas críticas no decorrer do governo, mas 

deseja que tenha dois propósitos: colaborar com o sentimento patriótico e com o nascimento de 

melhorais para o bem-estar do Brasil. O ethos construído é de um fiador político que representa 

a liberdade e que clama pela união para impulsionar nossos rumos para o desenvolvimento da 

nação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho mostrou a importância da Análise Textual dos Discursos (ATD) 

como uma teoria para interligar a materialidade textual com as diferentes formas de discursos. 

Tentamos, aqui, mostrar algumas formas de assinalar a responsabilidade enunciativa do ex-

presidente Fernando Collor de Melo, usando-se de determinadas categorias da ATD para 

analisar as partes iniciais do discurso de posse, proferido no momento de assumir a presidência 

do Brasil. 

Perante a análise, notamos que na introdução do discurso de posse, Fernando Collor de 

Melo expõe um pouco da trajetória política dele ao citar alguns membros da família que deram 

certa contribuição para os caminhos políticos do Brasil. Ademais, entende que a eleição dele 

foi um marco para a liberdade do país, um desejo soberano do povo e, ao mesmo tempo, clama 

pela união de todos para construir um governo que traga bem-estar para a nação.  

Isso demonstra, na construção final, um ethos de salvador do país, aquele que estaria 

trazendo a luz para uma nação que estava mergulhada nas trevas (a força perseguidora do 
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Regime Militar), que podemos definir como a ausência do direito de votar e expressar-se 

conforme os desejos pessoais e sociais.   
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RESUMO 

 
Este trabalho analisa o discurso do Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, discurso proferido no 

Congresso Nacional durante a posse ao cargo mais alto da política brasileira, em janeiro do ano de 2019. 

O referencial teórico que respalda a nossa análise é advindo da Análise de Discurso Francesa (ADF) e 

as categorias para realizarmos as investigações, são: Identidade, Memória Discursiva e Interdiscurso. 

Buscamos interpretar, no discurso, a presença de aspectos religiosos cristãos em sua fala, visando 

compreender a(s) identidade(s) construída(s) pelo presidente e os já-ditos reverberados em seu dizer, 

sabendo que esses sentidos que fundamentam o seu discurso, anteriormente cristalizados na sociedade, 

fazem parte de uma memória coletiva. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa e interpretativista. 

Deste modo, interpretamos que o atual presidente constrói para si a identidade de salvador da pátria e 

de representante das ideologias cristãs tradicionais. Ademais, constatamos que o AI-05, 

institucionalizado na época da ditadura, é recuperado e materializado em suas palavras. 

 

Palavras-chave: Identidade. Interdiscurso. Memória Discursiva. Presidente da República. AI-05. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste trabalho, focalizamos as representações de crenças religiosas que permeiam o 

discurso de posse do presidente do Brasil, objetivamos analisar os traços identitários de seu 

dizer que nos permite evidenciar a(s) identidade(s) que ele constrói de si. Analisamos o diálogo 

interdiscursivo entre os pronunciamentos de Jair Messias Bolsonoro com o Ato Institucional de 

número 05, do ano de 1968, demonstrando as similaridades ideológicas que se denotam em 

ambos os discursos. Igualmente, trazemos à tona os acontecimentos históricos que marcaram o 

Brasil na década de 60, e que fazem parte da memória coletiva desse povo, que vivenciou 

trágicos episódios de um regime totalitário. Propomos um percurso analítico que parte da ênfase 

na(s) identidade(s) que o sujeito discursivo elabora do seu eu, perpassando por uma 

investigação acerca das congruências entre o AI-05 e o discurso do presidente brasileiro, até 

alcançar os efeitos de sentidos que se estabeleceram na memória dos brasileiros. 
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Como corpus da pesquisa, utilizamos o discurso de Jair Messias Bolsonaro, no 

Congresso Nacional, ao tomar posse do cargo mais alto da esfera política, em janeiro de 2019. 

O estudo é de abordagem qualitativa e interpretativista, inicialmente, para a organização dos 

dados, desenvolvemos leituras analíticas com base na Análise do Discurso de linha francesa, 

para definirmos categorias de análise. Para a análise interdiscursiva, utilizamos o 5º Ato 

Institucional, promulgado em 3 de dezembro de 1968, para contrastar com o texto proferido 

pelo Presidente da República, no dia em que tomou posse do mandato. Para sistematizar as 

análises, elaboramos dois quadros: o primeiro organiza as identidades construídas pelo 

presidente em seu discurso e o segundo traz os dois textos colocados lado a lado, explorando 

as correspondências constatadas. É importante frisar que escolhemos apenas a primeira página 

do decreto, já que foi nesse recorte no qual claramente há uma interdiscursividade explícita no 

discurso do então chefe do governo. 

Por fim, nos fundamentamos em discussões teóricas empreendidas por Hall (1992), 

Bauman (2005) e Gregolin (2001; 2007), que tratam da conceituação do termo identidade 

enquanto propriedade mutável em constante (re)construção, de acordo com a história. Orlandi 

(2008), que discute a interdiscursividade, afirmando que não somos a única fonte de nossos 

dizeres e Fernandes (2005) trazendo reflexões referentes à memória discursiva, naturalmente 

social. 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Somo seres sociais e históricos, a constituição do homem enquanto ser social é fruto de 

efeitos de sentidos pré-concebidos, cristalizados no transcorrer dos séculos de existência. 

Assim, a identidade humana vai sendo adquirida e moldada de acordo com a identificação e o 

pertencimento aos sentidos concretizados socialmente. É com base nessa ideia de movimento 

que Hall (1992) e Bauman (2005) definem o conceito de identidade. 

De acordo com a AD, somos seres essencialmente discursivos, não possuímos o que 

dizemos, não somos o centro de nossas próprias palavras e existimos por consequência dos 

sentidos que produzimos através da linguagem. Isto posto, para iniciar uma discussão sobre 

identidade, é importante refletir acerca do que é a identidade. Gregolin (2007) afirma se 

perguntando: “o que é [a identidade] senão uma construção discursivamente moldada, que 

muda de tempos em tempos?”. 

Hall (1992), ao se referir à identidade, argumenta que é fantasioso imaginar que temos 

uma identidade unificada, para ele a identidade não é única e nem estável, mas efêmera e 
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fragmentada; não é um aspecto inato do ser humano, é formada inconscientemente ao longo do 

tempo. Dessarte, a identidade nos dias atuais é, como ele denomina, uma celebração móvel, isto 

é, a identidade do homem pós-moderno é “formada e transformada continuamente em relação 

às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam” (HALL, 1992, p. 13). 

Do mesmo modo, Bauman (2005) defende que a identidade está em constante 

movimento. A busca por identificação e construção identitária não tem bases sólidas, 

principalmente na atualidade, sabendo que a liquidez e instabilidade dominam as relações 

sociais. Dito isto, as identidades não são procedimentos de identificação rígidos e prontos, mas 

constantes fluxos de construção discursiva desprovidos de um crivo de veracidade, portanto, 

passageiras, mutáveis e inacabadas (GREGOLIN, 2007). 

A instabilidade e heterogeneidade como características fundamentais do sujeito social 

também está ligada ao processo discursivo. Orlandi (2008, p. 18) afirma que “todo discurso 

nasce em outro (sua matéria-prima) e aponta para outro (seu futuro discursivo)”. Aquele que 

representa discursivamente as suas posições ideológicas não é a fonte dos sentidos que ele 

repercute, mas apenas o canal que conecta os dizeres presentes no seu discurso. 

Fernandes (2005) parafraseia Pêcheux (1997b) dizendo que o sujeito discursivo 

apresenta dois tipos de esquecimento: o primeiro diz respeito à ilusão de acharmos que 

controlamos os sentidos do nosso dizer, e o segundo se refere à falsa ideia de que o dominamos. 

Do mesmo modo, Orlandi (2008, p. 19) nos diz que “o sujeito que produz linguagem também 

está reproduzido nela, acreditando ser fonte exclusiva do seu discurso quando, a realidade, 

retoma sentidos preexistentes”. À vista disso, “[...] o sujeito [...] resulta de uma estrutura 

complexa [...] é descentrado, constitui-se entre o ‘eu’ e o ‘outro’.” (FERNANDES, 2005, p. 

41). 

De modo geral, podemos dizer que o discurso é resultado de dois procedimentos 

linguísticos, o parafrástico e o polissêmico, que nas palavras de Orlandi (2008) seriam o 

fundamento da linguagem. O processo parafrástico é a matriz da linguagem, possibilitando a 

construção de um mesmo sentido sob várias perspectivas. E o processo polissêmico, as 

múltiplas e divergentes significações possíveis (ORLANDI, 2008). Este embate entre aquilo 

que é equivalente e antagônico é o que permite a construção da pluralidade linguística.  

Essa interdiscursividade própria e nata dos processos discursivos empreendidos pelo 

indivíduo acontece por meio da história, presente na memória discursiva de uma coletividade, 

“[...] caracterizado pelo entrelaçamento de diferentes discursos, oriundos de diferentes 

momentos [...] e lugares sociais.” (FERNANDES, 2005, p. 49).  
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A memória discursiva, consoante Carvalho e Azevedo (2014, p. 2), “[...] deve ser 

entendida não no sentido psicologista da ‘memória individual’, mas no sentido ‘da memória 

social’ [...]”. Logo, a memória discursiva não são lembranças do passado de um determinado 

sujeito, e sim uma memória partilhada por certo grupo social, na qual os membros dessa 

comunidade compartilham aspectos culturais e ideológicos semelhantes em seus discursos, 

manifestando contrariedade aos de outrem (FERNANDES, 2005). Dessa forma, a memória 

discursiva é a responsável por condicionar o funcionamento dos dizeres daqueles que estão 

inseridos em um contexto que ela atravessa. Em outras palavras, a memória discursiva outorga 

a produção dos discursos que transpassam um coletivo. 

Diante disso, a heterogeneidade, a polifonia e o dialogismo nos permitem compreender 

quem é o sujeito discursivo que se materializa em um campo movediço e multi-ideológico, 

atrelado à uma memória social que controla a realização dos seus dizeres. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O discurso de posse Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro nos faz interpretar que 

foram construídas identidades tanto de si quanto do outro, e que reconhecemos ser, esse outro, 

a sociedade brasileira. Bolsonaro se diz ser a representação identitária de um povo cristão que 

se vê espelhado nas palavras do presidente, dotadas de um forte teor ideológico moralizante, 

preconceituoso, conservador e tradicional. Através das escolhas lexicais, evidenciamos que ele 

se impõe enquanto salvador de uma nação que, de acordo com as suas próprias palavras, se 

encontra em uma crise moral e ética, subjugada a práticas nefastas e imorais que contradizem 

as crenças tradicionais judaico-cristãs.  

Dessa forma, as identidades interpretadas em seu discurso de posse são: 

i) De cristão nacional - representação identitária de um povo que repercute ideologias e 

crenças, tais como: defesa da família tradicional, comportamento baseado em uma 

moral conservadora cristã, fidelidade e adoração soberana aos preceitos de um deus, 

gratidão e submissão a uma divindade; 

ii) De salvador da pátria - constructo de si como sujeito escolhido para salvar a nação 

ressoa crenças de sua idoneidade a partir dos léxicos: missionário, libertador, cargo 

glorioso e unificador. 

Em vias de facilitar a compreensão e trazer à tona trechos destacados do discurso do 

Presidente do Brasil, elaboramos um quadro que contém as nossas interpretações, os léxicos e 

as partes recortadas do seu discurso com as respectivas linhas em se encontram no texto. 
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Quadro1: Identidade(s) construída(s) no discurso do então presidente Jair Messias Bolsonaro 

IDENTIDADES 

IDENTIDADE CRISTÃ NACIONAL 

(representação identitária de um povo) 

SALVADOR DA PÁTRIA  

(constructo de si como sujeito escolhido 

para salvar a nação) 

Ideologias e 

crenças 

Fragmentos Léxicos Fragmentos 

 

 

 

Defesa da 

família 

tradicional 

 

 

 

 valorizar a família (L. 31) 

 

 

  

Missionário 

 honrosa missão de 

governar o Brasil (L. 22); 

 missão de restaurar e 
reerguer a pátria (L. 24 e 

25); 

 missão de representar o 
povo brasileiro (L. 86). 

 

 

 

Libertador 

 libertando-a, 
definitivamente, do jugo 

da corrupção (L. 25); 

 O Brasil voltará a ser um 
País livre das amarras 

ideológicas (L. 32 e 33). 

 

 

 

 

Moral cristã 

conservadora 

 

 

 

 respeitar as religiões e 
nossa tradição judaico-

cristã (L. 31 e 32); 

 conservando os nossos 

valores (L. 32 e 33); 

 rupturas com práticas que 
se mostram nefastas (L. 

79); 

 maior crise ética, moral 
(L. 80 e 81). 

 

Cargo 

Glorioso 

 levaremos as futuras 
gerações a nos seguir 

nesta tarefa gloriosa (L. 

30); 

 

 

 

 

 

 

Unificador 

 

 

 

 

 

 

 vamos unir o povo (p. 

31). 

 

 

 

 

 

Fidelidade, 

gratidão e 

adoração 

soberana ao 

Deus cristão 

 quero agradecer a Deus 
por estar vivo (L. 14); 

 com a benção de Deus (L. 

86); 

 obrigado, meu Deus! (L. 
15); 

 profundamente 
agradecido a Deus (L. 21); 

 Brasil acima de tudo e 
Deus acima de todos (L. 

36 e37); 

 Deus acima de todos (L. 

89). 
Fonte: Elaboração nossa. 

 

Em face do exposto acima, Jair Messias Bolsonaro, em sua fala inaugural dos quatro 

anos de governança, se coloca para os espectadores como sendo a própria salvação encarnada 

no papel de líder da nação brasileira, que vinha experienciando uma decadência política e, 

segundo ele, ética e moral. 
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O cargo da presidência, portanto, é transvestido em uma “missão” que somente ele se 

considera idôneo para realizá-la. As escolhas lexicais demonstram enfaticamente a sua 

concepção “quase” divina do seu mandato (“honrosa missão”, “missão de restaurar”, “tarefa 

gloriosa”), no qual ele veio para libertar o país, assim como Moisés lutou pela liberdade do 

povo judeu que estava sob o jugo do soberano faraó Ramessés. Ele se coloca como 

representante fiel de uma classe cristã conservadora que tem as suas crenças e ideologias 

refletidas na conduta do presidente, defendendo os valores tradicionais, buscando combater as 

“práticas nefastas” que contrariam a tradição judaico-cristã, concebendo o conceito de família 

exclusivamente composto por pai, mãe e filhos, além de adorar soberanamente o suposto único 

e verdadeiro Deus que, conforme o livro cânone da religião católica, seria Jesus Cristo, como 

bem explicitado em seu lema de campanha. 

O discurso do atual presidente é perpassado por uma memória discursiva inerente aos 

sentidos reverberados pelas instituições religiosas, compartilhada pelo povo brasileiro e, porque 

não dizer, pela sociedade global. As religiões, desde os primórdios da humanidade, ditam o 

modo mais adequado de existência e como deve ser o comportamento das pessoas, de acordo 

com os dez mandamentos e vontade divina. Leis e doutrinas se espalharam e continuam sendo 

pregadas mundo afora; filosofias absolutas e o estabelecimento entre o é certo e errado, sendo 

que toda prática que não se enquadre nos ideais cristãos, inquestionavelmente corretos, é 

condenada. 

Jair Messias Bolsonaro, seguidor desses preceitos morais tradicionais e extremamente 

conservadores, diz ser um homem religioso e temente a Deus. Característica essa percebida em 

seu próprio lema de campanha que foi imensamente disseminado em 2018: Brasil acima de 

tudo, e Deus acima de todos. 

Interpretamos com essa frase, portanto, que esse “Deus” sempre estará, 

irremediavelmente, em um patamar superior a qualquer cidadão. Em outras palavras, a 

existência abstrata de um deus realizaria o papel de ministro por excelência em seu mandato; 

as decisões políticas do país seriam tomadas com base em ideais cristãos, ainda que 

teoricamente o estado brasileiro seja laico. É essa perspectiva que, para a Análise do Discurso, 

o discurso é um fenômeno social, efetivado pela linguagem, anterior e exterior ao sujeito. Nesse 

sentido, o discurso de posse da presidência traz à tona efeitos de sentidos produzidos pela 

formação discursiva religiosa historicamente constituída pelo sujeito produtor. 

Outros sentidos que fazem parte da memória coletiva do povo brasileiro também são 

recuperados ao analisar o discurso do presidente, se voltarmos à eleição, no final da década de 

80 do ex-presidente Fernando Collor de Melo, será possível fazer algumas analogias em relação 
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a postura, a campanha e até mesmo aos discursos proferidos por eles. Fernando Collor dizia ser 

o novo diante à velha política que levara o Brasil a adentrar em uma crise econômica, sendo 

ele, portanto, a salvação do país, disposto a instaurar uma ordem, acabar com a baderna e 

alavancar o mercado de trabalho.  

Em seus discursos, o ex-presidente afirmava estar em concordância com o verdadeiro 

sentimento do povo brasileiro, que almejava por paz, oportunidade de emprego e estabilidade, 

longe da crise brutal que o Brasil vivenciava. Assim como disse Bolsonaro “O Pavilhão 

Nacional nos remete à “Ordem e ao Progresso”. Nenhuma sociedade se desenvolve sem 

respeitar esses preceitos”, Collor pregava uma fé nessa próspera frase e difundia uma crença 

no próprio país, vestido de verde e amarelo, em contraste ao vermelho da oposição, mais uma 

vez denotando o quão similar os dois candidatos se apresentaram em suas campanhas políticas. 

O discurso do presidente Bolsonaro dialoga com outros ditos e por meio dele a história 

se materializa. A partir de sua formação discursiva e ideológica, no curso da produção 

intradiscursiva, condicionada pelos sentidos compartilhados e advindos da memória discursiva, 

há a materialização de variados interdiscursos. Selecionamos apenas um exemplo que 

claramente é recuperado na fala do atual presidente, que diz respeito ao quinto Ato Institucional 

promulgado em 13 de dezembro de 1968, o tão conhecido AI-05. Foi a partir desse documento 

que o Brasil passaria a vivenciar o momento mais obscuro de sua existência democrática, em 

que a arte, a mídia e o cidadão comum tiveram os seus direitos de liberdade de expressão 

anulados. Estamos falando da época da ditatura brasileira que ficou conhecida como os “anos 

de chumbo”. 

Consideramos que os significados efetivados naquele decreto, do ano de 1968, foram 

recuperados quando Jair Bolsonaro fez o seu primeiro discurso enquanto Presidente da 

República, no dia primeiro de janeiro de 2019, cinco décadas depois da existência do ato 

inquisitório. Ele deu início ao seu governo recuperando um passado tão cruel e marcado na 

memória do povo brasileiro. Contudo, poucos distinguem esse elo entre os discursos do 

presidente com as ideologias dos militares que regimentaram o Brasil em 1960. A ciência sobre 

o campo discursivo e ideológico de um líder representativo de um povo é se munir de estratégias 

para não se deixar enganar com vazias promessas de prosperidade. 

O quinto ato institucional se apresentou camuflado no discurso do atual chefe do 

governo, especialmente no que se refere à defesa de ideologias moralizantes de cunho religioso 

e imposição de uma tradição que acredita ser praticada por todos. Basta colocarmos lado a lado 

os dois textos para percebermos a equivalência. Além disso, defendemos que não é por acaso 

essa interdiscursividade, já que Bolsonaro, o oitavo presidente a governar após esse período 
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ditatorial, reverencia ninguém menos do que um dos mais cruéis torturadores da ditadura, 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, como visto no Congresso, antes do voto a favor do impeachment 

contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, no ano de 2016. 

Apresentamos, a seguir, um quadro que explora essas semelhanças, no qual, de modo 

sistemático, são apresentados fragmentos com vocábulos idênticos e, de acordo com o nosso 

ponto de vista, defesa dos mesmos valores e crenças, tanto no AI-05 quanto no discurso na 

cerimônia de posse do atual presidente brasileiro. Salientamos que destacamos somente a 

primeira página do AI-05, já que é nessa parte em identificamos os maiores casos 

interdiscursivos. 

 

INTERDISCURSOS 

1. Ato constitucional nº 5, de 13 de 

dezembro de 1968 

FRAGMENTOS DO DISCURSO 

DE POSSE 

1.1 […] na luta contra a corrupção […] 

 

libertando-a, definitivamente, do 

jugo da corrupção […]. 

1.2 […] no combate à subversão e às 

ideologias contrárias às tradições de 

nosso povo […] 

[…] libertando-a […] da submissão 

ideológica […]; 

 

Vamos unir o povo, valorizar a 

família, respeitar as religiões e nossa 

tradição judaico-cristã, combater a 

ideologia de gênero, conservando nossos 

valores. O Brasil voltará a ser um País livre 

das amarras ideológicas. 

1.3 […] meios indispensáveis à obra de 

reconstrução econômica, financeira, 

política e moral do Brasil […] 

Temos, diante de nós, uma 

oportunidade única de reconstruir o nosso 

País e de resgatar a esperança dos nossos 

compatriotas […]. 

1.4 […] regime que, atendendo às 

exigências de um sistema jurídico e 

político, assegurasse autêntica ordem 

democrática, baseada na liberdade 

[…] 

Por isso, quando os inimigos da 

Pátria, da ordem e da liberdade tentaram 

pôr fim à minha vida, milhões de 

brasileiros foram às ruas; 

 

Nada aconteceria sem o esforço e o 

engajamento de cada um dos brasileiros 

que tomaram as ruas para preservar nossa 

liberdade e democracia; 

 

Uma de minhas prioridades é 

proteger e revigorar a democracia 

brasileira […]. 

1.5 […] buscando, deste modo, meios 

indispensáveis à obra de 

reconstrução econômica, financeira, 

política e moral do Brasil, de maneira 

O Pavilhão Nacional nos remete à 

“Ordem e ao Progresso”. Nenhuma 

sociedade se desenvolve sem respeitar 

esses preceitos. 
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Fonte: Elaboração Nossa 

 

Na relação interdiscursiva, observamos que o atual presidente dialoga com o 5º Ato 

Institucional a todo instante, dizendo que veio libertar o país das amarras da corrupção e da 

submissão ideológica, valorizando a tradição dos costumes, tradição essa, de acordo com o 

referido presidente, a judaico-cristã.  

Com o AI-05, o ministro da justiça deixa bem claro as suas pretensões de combater as 

ideologias que contrariavam as supostas tradições de todo o povo brasileiro. 

Concomitantemente, o presidente Bolsonaro argumenta que irá libertar o Brasil das ideologias, 

principalmente da suposta ideologia de gênero. Interpretamos que a real intenção, subjacente 

a poder enfrentar, de modo direito e 

imediato, os graves e urgentes 

problemas de que depende a 

restauração da ordem interna e do 

prestígio internacional da nossa 

pátria […] 

1.6 […] conforme decorre dos Atos com 

os quais se institucionalizou, 

fundamentos e propósitos que 

visavam a dar ao País um regime que 

[…] assegurasse autêntica ordem 

democrática […] buscando, deste 

modo, "os. meios indispensáveis à 

obra de reconstrução econômica, 

financeira, política e moral do Brasil, 

de maneira a poder enfrentar, de 

modo direito e imediato, os graves e 

urgentes problemas de que depende 

a restauração da ordem interna […] 

Contamos com o apoio do 

Congresso Nacional para dar o respaldo 

jurídico para os policiais realizarem seu 

trabalho. Eles merecem e devem ser 

respeitados! Nossas Forças Armadas terão 

as condições necessárias para cumprir sua 

missão constitucional de defesa da 

soberania, do território nacional e das 

instituições democráticas […] 

1.7 […] à obra de reconstrução 

econômica, financeira, política e 

moral do Brasil, de maneira a poder 

enfrentar, de modo direito e 

imediato, os graves e urgentes 

problemas de que depende a 

restauração da ordem interna e do 

prestígio internacional da nossa 

pátria […] 

Precisamos criar um ciclo virtuoso 

para a economia que traga a confiança 

necessária para permitir abrir nossos 

mercados para o comércio internacional, 

estimulando a competição, a produtividade 

e a eficácia, sem o viés ideológico […]. 

1.8 […] no combate à subversão e às 

ideologias contrárias às tradições de 

nosso povo na luta contra a 

corrupção, buscando, deste modo, 

"os. meios indispensáveis à obra de 

reconstrução econômica, financeira, 

política e moral do Brasil […] 

A construção de uma nação mais 

justa e desenvolvida requer a ruptura com 

práticas que se mostram nefastas para todos 

nós, maculando a classe política e 

atrasando o progresso. A 

irresponsabilidade nos conduziu à maior 

crise ética, moral e econômica de nossa 

história. 
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ao seu discurso, é negar a diversidade de pensamento e instaurar um modelo de sociedade que 

seria ideal aos seus preceitos ideológicos, já que, na verdade, a pressuposta libertação seria o 

estabelecimento de uma única e verdadeira vertente ideológica: o pensamento liberal 

conservador. 

Ambos defendem uma reconstrução política, econômica e moral, baseada na liberdade 

e na democracia. Com o AI-05, se é sabido as consequências dos seus propósitos, após esse 

manuscrito, o Brasil adentrou em uma era de obscurantismo: a liberdade democrática e de 

expressão e a pluralidade de pensamento foram vetadas pela atuação impositora dos oficiais 

militares.  

Mais uma vez retomamos o quadro anterior, quando o discurso do presidente se conecta 

com o AI-05 ao dizer que os oficiais terão respaldo necessário para manter a suprema 

democracia e a defender o território nacional. Os dois textos conversam, mencionando em 

vários pontos a manutenção da ordem, a preservação da liberdade e o revigoramento da 

democracia. O Ato Institucional previu a instauração de um regime implacável e ditador, 

enquanto que o pronunciamento de posse do presidente marcou o início de um governo 

conservador e liberal, em que o governante é formado ideologicamente em um modelo 

identitário de cristão extremista e tradicional, nos mesmos moldes dos militares que agiram a 

mando do AI-05. É impressionante a concordância firmada e perceptível entre o AI-05 e o 

discurso presidencial, apresentando finalidades semelhantes de preservar a democracia e a 

ordem, dando total apoio aos militares para realizá-los.  

Diante disso, podemos dizer que, mais uma vez, a história se repete no campo das ideias, 

entretanto, em um contexto real, ainda expectamos, esperançosamente, que não se concretize 

os atos antidemocráticos e desumanos que as mesmas supostas palavras de liberdade e 

democracia principiaram em 13 de dezembro de 1968. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No nosso trabalho, intentamos realizar uma análise do discurso de posse do então chefe 

do governo, Jair Messias Bolsonaro e a construção de identidades que são moldadas e notadas 

na relação interdiscursiva incorporada no seu pronunciamento e os fatos históricos fixados na 

memória coletiva do povo brasileiro. 

Diante disso, demonstramos que o presidente constrói para si a identidade de salvador 

da pátria, o qual tem a honrosa missão de libertar o país da escravidão ideológica e do jugo da 
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corrupção, construindo a personagem bíblica Moisés, que salvará os judeus da dominação do 

Egito. 

Também é relevante destacar que o discurso de posse do presidente nos remete 

diretamente ao 5º Ato Institucional, promulgado em 1968, que deu origem à época conhecida 

como “Anos de Chumbo”. Como bem sabemos, esse documento iniciou um período que fora 

de fato o oposto da democracia e contrário à liberdade, marcado na memória dos que tiveram 

seus direitos de cidadania anulados, enquanto que o discurso do novo presidente antecipou o 

escopo de seu mandato para o futuro quadriênio, marcadamente idêntico ao que se pregava 

cinco décadas atrás. 

Isto posto, considerando que a sociedade contemporânea vivencia o apogeu da era 

digital, revolucionando o tempo e o espaço, tornando os relacionamentos passageiros, as 

informações instantâneas e o conhecimento fragmentado, estar ciente das relações de poder 

estabelecidas por meio dos discursos que circulam nessa nova era e dos efeitos de sentido 

concebidos nas práticas discursivas, é uma estratégia indispensável para desenvolver um 

pensamento crítico e autônomo. 
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RESUMO 

 
O presente artigo trata sobre a homilia do Papa Francisco, proferida no Sínodo da Amazônia, e que 

aconteceu em Roma, de 06 a 27 de outubro de 2019. O Sínodo da Amazônia é um encontro de Bispos 

da Igreja Católica no qual são discutidos temas sociais, ambientais e referentes à Igreja. No ano de 2019, 

versou, mais especificamente, sobre a Amazônia e as queimadas que vêm acontecendo com frequência. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar as representações discursivas do Papa Francisco na homilia 

pronunciada, no dia 06 de outubro, no Vaticano, em Roma. Os pressupostos teóricos estão ancorados na 

Análise Textual dos Discursos, doravante ATD, sendo uma corrente teórico-metodológica descritiva. O 

nível de análise é o semântico, que focaliza a representação discursiva. Metodologicamente, essa 

pesquisa se configura como qualitativa, documental, descritivo-interpretativista. O corpus é constituído 

da homilia do Santo Padre, proferida na Missa de abertura do Sínodo da Amazônia, em Roma, coletada 

no site do Vaticano News, em outubro de 2019. As categorias semânticas utilizadas para a construção 

das representações discursivas de si são: a predicação, os modificadores da predicação, a localização e 

a referenciação. Para a análise, recortamos fragmentos da homilia em que a imagem do locutor aparece 

identificada. Os resultados mostram que a representação discursiva do Papa Francisco é de Pastor, 

Bispo, Missionário e Servo, que traz consigo um dom recebido por Deus, fazendo menção ao trabalho 

gratuito da igreja, em favor dos menos favorecidos. A imagem de si, do Santo Padre vai sendo tecida 

em referência de como a igreja pode ajudar a Amazônia. 

 

Palavras-chave: Análise textual dos discursos. Representação discursiva. Sínodo da Amazônia. 

Homilia. Papa Francisco. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em Roma, no dia 06 de outubro de 2019, aconteceu a Santa Missa de abertura do Sínodo 

da Amazônia, onde o Papa Francisco proferiu sua homilia, por ocasião do referido evento. O 

Sínodo para a Amazônia ocorreu, no Vaticano, de 06 a 27 de outubro de 2019, como uma 

resposta do Santo Padre à Pan-Amazônia, composta por nove países: a Colômbia, o Peru, a 

Venezuela, o Equador, a Bolívia, a Guiana Inglesa, a Guiana Francesa, o Suriname e o Brasil. 

O Papa tem como pauta desse Sínodo discutir as formas de Evangelizar os povos “esquecidos” 

desse recanto brasileiro e, ainda, ajudar a defender e a preservar a Amazônia envolta com a sua 

cultura e a natureza. Este trabalho tem como objetivo analisar a construção das representações 

discursivas de si, na homilia pronunciada. 

Os fundamentos teóricos deste trabalho estão ancorados na Análise Textual dos 

Discursos, (doravante ATD) abordagem teórico-metodológica proposta por Adam (2011) e que 

estuda os textos concretos produzidos em situações reais de comunicação, gerando, assim, a 
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produção co(n)textual de sentidos. A ATD se situa, mais especificamente, na Linguística 

Textual, cujo foco de estudo é a análise de textos concretos. Nesse caso, o texto concreto neste 

trabalho é a homilia do Papa Francisco.  

O nível de análise textual é o semântico, focalizando a categoria da representação 

discursiva. A representação discursiva é compreendida como uma imagem que é construída de 

si (locutor), do outro (alocutário) e do tema tratado em um texto. Para a análise das 

representações discursivas, utilizamos as categorias da predicação, da referenciação, da 

modificação (de referentes e predicações), da localização. O corpus é constituído pela homilia 

do Santo Padre proferida na Missa de abertura do Sínodo da Amazônia, em Roma, coletada no 

site do Vaticano News, em outubro de 2019. 

A escolha desse corpus se deu em virtude da relevância social, política, histórica e 

religiosa do Sínodo para a Amazônia, uma vez que, no cenário do Brasil, essa região é muito 

afetada com as desigualdades sociais provocadas por inúmeros fatores: queimadas, 

desmatamento ilegal, intensificação da pecuária. A seguir, teceremos algumas considerações 

teóricas a respeito dos pressupostos da Análise Textual dos Discursos, enfocando a categoria 

semântica textual da representação discursiva.    

 

2 APORTE TEÓRICO 

 

2.1 Análise Textual dos Discursos (atd): uma produção co(n)textual de sentidos 

 

A Análise Textual dos Discursos é uma abordagem teórica, metodológica e descritiva 

proposta por Adam (2011), que articula a Linguística de Texto (LT) e a Análise do Discurso 

(AD). O seu objeto de estudo são os textos concretos em situações reais de comunicação, 

visando, assim, a produção co(n)textual de sentidos. O seu quadro teórico assume 

decididamente a articulação entre texto e discurso no campo dos estudos linguísticos 

(BERNARDINO, 2015). 

A ATD propõe uma análise, ao mesmo tempo, linguística e discursiva, seja qual for o 

tipo de discurso: político, religioso, pedagógico ou jurídico. Adam (2011, p. 43) postula que 

“desde seu surgimento, nos anos 1950, a análise do discurso e a linguística textual 

desenvolveram-se de modo autônomo”. Em outras palavras, as duas disciplinas apareceram ao 

mesmo tempo de forma independente. Desse modo, a AD e a LT perfazem, cada uma, seus 

percursos sozinhas, com suas perspectivas e seus objetos de estudo. 

Queiroz (2013, p. 22-23) afirma:  
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[...] podemos interpretar que a ATD tem a sua origem na LT, mas que a sua 

perspectiva teórico-metodológica se enquadra na área da Análise do Discurso. 

Nesse sentido, ocorre a interface entre a Linguística do Texto e a Análise do 

Discurso, que constituem a ATD como articuladora do campo textual e do 

campo discursivo, intermediada pelos gêneros textuais. 

 

Conforme exposto, a ATD tem a sua origem na LT, mas sua teoria e a sua metodologia 

possuem respaldo na AD. Assim, podemos dizer a ATD promove uma articulação nos campos 

textuais e discursivos. Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 263) afirmam que: 

 

O texto é certamente um objeto empírico tão complexo que sua descrição 

poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse 

objeto e de suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral que 

temos necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos das 

diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma indispensável 

coerência. 

 

Dito de outro modo, o texto é um objeto empírico, cuja conceituação, descrição e estudo 

podem ser realizados a partir do diálogo com diferentes teorias, das ciências linguísticas, com 

uma coerência. No esquema 4, apresentado a seguir, Adam (2011) propõe oito níveis de análises 

que pertencem ao campo da ATD, incluindo tanto categorias do texto como do discurso. Cinco 

dessas categorias fazem parte do nível do texto e as outras três pertencem ao nível do discurso. 

Vejamos a figura 01. 

 

Figura 01: Esquema 4 – Níveis ou planos de discurso 

 

Fonte: Adam (2011, p. 61). 

 

No esquema acima, temos os níveis de análise da ATD, a saber: os níveis do discurso 

(N1, N2, N3) e os níveis do texto (N4, N5, N6, N7, N8). Assim, o Nível 1(N1), que é ação 
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visada, corresponde aos objetivos do ato discursivo: justificar, esclarecer, informar, renunciar. 

O Nível 2 (N2) é responsável pela interação social que há entre os participantes do discurso. O 

Nível 3 (N3) corresponde às formações sociodiscursivas que ocorrem através do interdiscurso 

e do socioleto. O interdiscurso é a remissão de um discurso presente em outro; o socioleto é a 

variante de fala dos sujeitos e se concretiza em um gênero textual.  

Há 05 níveis da análise do texto, começando pelo Nível 4 (N4). Esse é o nível da textura, 

compreendendo as proposições como unidade mínima de análise (uma simples palavra, frase 

ou texto). Os períodos correspondem às ligações que há entre as proposições. O Nível 5 (N5) é 

composto pela estrutura composicional, que é dividida em sequências e planos de textos. O 

Nível 6 (N6) corresponde à dimensão semântica do texto. A Rd é categoria desse nível, é 

entendida como a imagem que se constrói de si, do outro (alocutário) e dos temas tratados. É 

nesse nível que se enquadra o foco da presente pesquisa.  

O Nível 7 (N7) diz respeito ao nível enunciativo, correspondendo à polifonia textual, ou 

seja, às várias vozes que existem em um texto. Por fim, o Nível 8 (N8), que é o argumentativo, 

se refere aos atos de discursos realizados e à sua contribuição para a orientação argumentativa 

do texto. 

 

2.2 O nível semântico do texto: representações discursivas 

 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173) afirmam que “com relação ao texto e 

ao conceito de representação discursiva, todo texto constrói, com maior ou menor explicitação, 

uma representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou 

assuntos tratados”. De acordo com os autores, a compreensão do conceito de texto está 

intimamente ligada com a representação discursiva, uma vez que é a partir do texto que são 

reveladas as Rds de locutor, do alocutário e do tema. Seguindo esse pensamento, Queiroz (2013, 

p. 49) nos assinala: 

 

[...] o texto enquanto uma representação semântica que, para adquirir esse 

status, une três elementos importantes: o produtor/locutor dos discursos, o 

conteúdo temático, que percorre um caminho isotópico de construção de 

sentido e, por último, o alocutário, já que a sua produção se dá em um contexto 

real de uso da linguagem, no processo de troca, compreensão, interpretação e 

de compartilhamento de uma ação linguageira. 

 

A autora afirma que o texto é visto como uma representação discursiva que estabelece 

um status, necessitando de três elementos na sua análise, a saber: o produtor, o tema tratado e 
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o alocutário. O locutor e o tema tratado desempenham o papel de caminharem juntos na 

construção de sentidos que conferem aos textos interpretabilidade. O alocutário evidencia a 

interpretação e a compreensão textual, visando o compartilhamento de informações durante o 

processo da ação linguageira.  

Nesse ínterim, Adam (2011, p. 114) aponta que:  

 

A construção de uma representação discursiva”, pretende-se dar a entender 

que a linguagem faz referência e que todo texto é uma proposição de mundo 

que solicita do interpretante (auditor ou locutor) uma atividade semelhante, 

mas não simétrica, de (re) construção dessa proposição de (pequeno) mundo 

ou Rd. 

 

Desse modo, podemos verificar, nas palavras do autor que, em qualquer texto produzido 

em uma situação sociocomunicativa, a linguagem é coadjuvante, porque faz remissão a um 

mundo, seja ele social ou psicossocial, já que solicita um interlocutor no processo de 

interpretação textual. Segundo Adam (2011), a proposição-enunciada é descritiva por natureza, 

ou seja, na atividade de descrição, o texto vai sendo representado semanticamente. Logo, a 

proposição-enunciada se apresenta como um objeto do discurso posto. Assim, na análise, ela 

pode se reduzir a um sintagma verbal ou nominal e, ainda, a um adjetivo. Nesse viés, Queiroz 

(2013, p. 49) afirma que a:  

 

[...] representação discursiva se constrói e é construída a partir de um 

enunciado mínimo proposicional, composto de sintagma nominal e de um 

sintagma verbal, até um grande bloco de microunidades representacionais, 

formado por períodos, parágrafos e sequências.  

 

Compreendemos que, na construção das Rds, pode-se reduzir de um mínimo enunciado 

a uma sequência textual complexa, ou seja, não importa o tamanho da unidade textual e sim o 

valor semântico que ela traz consigo. A representação discursiva é classificada em três, a saber: 

1. A representação discursiva de si, ou seja, do locutor.  

2. A representação discursiva do leitor ou ouvinte, isto é, do alocutário.  

3. A representação discursiva do tema tratado. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise focaliza as representações discursivas por meio das categorias semânticas da 

referenciação e seus modificadores, da predicação e seus modificadores, da localização espacial 
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e temporal. A seguir, serão dispostos três quadros referentes ao Papa Francisco que foram 

nomeados, de acordo com as representações discursivas encontradas, em suas respectivas 

análises. 

 

01- Fragmentos da Rd de Pastor, Bispo e Servo 
(L 01-19) O apóstolo Paulo, o maior missionário da história da Igreja, ajuda-nos a «fazer Sínodo», a 

«caminhar juntos»; parece dirigido a nós, Pastores ao serviço do povo de Deus, aquilo que escreve 

a Timóteo. 

Começa dizendo: «Recomendo-te que reacendas o dom de Deus que se encontra em ti, pela imposição 

das minhas mãos» (2 Tm 1, 6). Somos bispos, porque recebemos um dom de Deus. Não assinamos 

um acordo; colocaram-nos, não um contrato de trabalho nas mãos, mas mãos sobre a cabeça, para 

sermos, por nossa vez, mãos levantadas que intercedem junto do Senhor e mãos estendidas para os 

irmãos. Recebemos um dom, para sermos dons. Um dom não se compra, não se troca nem se vende: 

recebe-se e dá-se de prenda. Se nos apropriarmos dele, se nos colocarmos a nós no centro e não 

deixarmos no centro o dom, passamos de Pastores a funcionários: fazemos do dom uma função, 

e desaparece a gratuidade; assim acabamos por nos servir a nós mesmos, servindo-nos da 

Igreja. Ao passo que a nossa vida, dom recebido, é para servir. No-lo recorda o Evangelho, que 

fala de «servos inúteis» (Lc 17, 10); expressão esta, que pode querer dizer também «servos sem fins 

lucrativos». Por outras palavras, não trabalhamos para obter lucro, um ganho nosso, mas, sabendo 

que gratuitamente recebemos, gratuitamente damos (cf. Mt 10, 8). Colocamos toda a nossa alegria 

em servir, porque fomos servidos por Deus: fez-Se nosso servo. Queridos irmãos, sintamo-nos 

chamados aqui para servir, colocando no centro o dom de Deus. 

 

Nos fragmentos apresentados no texto podemos perceber que as representações 

discursivas do Papa Francisco são de: Pastor, Bispo e Servo. Essas Rds foram construídas pelas 

categorias da predicação, da referenciação e do modificador da predicação. 

Na preposição-enunciada “parece dirigido a nós, Pastores ao serviço do povo de Deus, 

aquilo que escreve a Timóteo”, a Rd do Papa é de Pastor, construída pela predicação “parece” 

e o particípio do passado “dirigido” nos apontando que esse texto do Evangelho, mesmo sendo 

antigo, sua mensagem continua atual, para todos nós e, principalmente, para o Papa Francisco. 

A referência “nós, Pastores” por meio dos elementos semântico-gramaticais, aqui representado, 

pelo modificador da referenciação que designa, nomeia, o Santo Padre como Pastor e maior 

representante da Igreja Católica no mundo, cuja função é guiar seu rebanho por meio do 

ensinamento de Jesus Cristo a partir das Sagradas Escrituras.  

O Sumo Pontífice no percurso isotópico de sua homilia evidencia sua posição de Pastor 

em ajudar as pessoas tanto no quesito religioso, como no social e, também, no ambiental. Ele 

proferiu sua homilia num contexto discursivo (Sínodo para a Amazônia), bem plausível para 

um momento tenso que a região amazônica vinha vivenciando, cujo objetivo é indicar, apontar 

novos caminhos para os povos esquecidos dessa região brasileira. Assim, de acordo com Adam 

(2011), aconteceu a ação visada, Nível 1 (N1), em que o locutor apresenta e justifica o objetivo 

do Sínodo e, ao mesmo tempo, estabelece relação de interação com o seu público que foi toda 
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a Igreja como protagonista da Evangelização. Essa atitude do Papa demonstra a preocupação 

dele com a Igreja de saída que tanto solicita em suas exortações apostólicas, na qual busca 

ajudar aos mais necessitados, nesse caso, a região amazônica que enfrenta sérios problemas 

ambientais como queimadas, expansão da agropecuária que culminam na sua autodestruição.  

A representação discursiva de Bispo é perceptível pela predição: “Somos bispos, porque 

recebemos um dom de Deus”, os verbos “somos” e “recebemos”, no presente do indicativo, 

denotam uma ação que ocorreu no momento da fala do locutor, nesse caso, o Papa. Os verbos 

citados apresentam o sentido da essência pela opção que fez pelo Sacerdócio e notifica isso 

como um dom Divino na vida consagrada e religiosa. Interpretamos que essa escolha de vida 

religiosa tem como principal motivo ajudar ao próximo, aos mais esquecidos e necessitados, e 

o Sumo Pontífice faz referência que esse dom recebido de Deus para eles é gratuito e não 

assinado como contrato de trabalho, fazendo menção ao que acontece na Amazônia. Vejamos 

as palavras do Pontífice “Não assinamos um acordo; colocaram-nos, não um contrato de 

trabalho nas mãos, mas mãos sobre a cabeça, para sermos, por nossa vez, mãos levantadas que 

intercedem junto do Senhor e mãos estendidas para os irmãos. Recebemos um dom, para sermos 

dons. Um dom não se compra, não se troca nem se vende: recebe-se e dá-se de prenda”.  

Na preposição-enunciada “Se nos apropriarmos dele, se nos colocarmos a nós no centro 

e não deixarmos no centro o dom, passamos de Pastores a funcionários: fazemos do dom uma 

função, e desaparece a gratuidade; assim acabamos por nos servir a nós mesmos, servindo-nos 

da Igreja. Ao passo que a nossa vida, dom recebido, é para servir”, a Rd do Papa é de Servo, 

sendo evidenciado pelos verbos “passo”, e “servir” demonstrando o poder do servir ao próximo 

por meio da Igreja e a gratuidade é mais equivalente que não se doar ao serviço. O Santo Padre 

ressalta que o dom de servir que provém de Deus deve ser colocado no centro. A modificação 

da predicação “não deixarmos no centro o dom” aponta que é por meio do dom recebido que 

podemos ajudar as pessoas, o Papa, aqui, assinala e se refere o que deve ser de fato o centro, 

nesse caso, o dom recebido e não nós, seres humanos. Se de fato, formos à referência no serviço 

ofertado e não o dom, passamos como diz Francisco “funcionários” recebendo algo em troca. 

A Rd do Papa Francisco de servo é reforçada “Ao passo que a nossa vida, dom recebido, 

é para servir”, a predicação “servir” indica que pelo fato de a vida ser gratuita, algo que 

recebemos de Deus, devemos ofertá-la aos outros, assim, como fez Jesus Cristo. O Sumo 

Pontífice em sua homilia, na abertura do Sínodo para Amazônia, afirma isso em virtude de 

alguns acontecimentos como as queimadas provenientes do desmatamento, por meio das quais 

o ser humano, nesse caso, não se preocupa com o próximo e sim com o materialismo, afetando, 

assim, a vida de milhares de pessoas ao seu entorno. 
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A representação discursiva de servo, ainda, é perceptível por meio da categoria da 

predicação na preposição enunciada “Colocamos toda a nossa alegria em servir, porque fomos 

servidos por Deus: fez-Se nosso servo. Queridos irmãos, sintamo-nos chamados aqui para 

servir, colocando no centro o dom de Deus”. O conjunto de verbos “colocamos”, “servir”, 

“fomos servidos”, “chamados” denotam a relação semântico-gramatical de sentido da missão 

do ser humano na perspectiva das Sagradas Escrituras e que por meio dela há 

orientações/diretrizes para serem seguidas e ensinadas aos seres humanos na luta e construção 

do bem comum baseada somente no amor. 

 

02- Fragmentos da Rd Doador de Dons e Espírito Prudente 
(L 32-48) O fogo que reacende o dom é o Espírito Santo, doador dos dons. Por isso, São Paulo 

continua: «Guarda, pelo Espírito Santo que habita em nós, o precioso bem que te foi confiado» 

(2 Tm 1, 14). E antes escrevera: «Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de fortaleza, 

de amor e de prudência» (1, 7). Não um espírito de timidez, mas de prudência. Alguém pode 

pensar que a prudência seja a virtude «alfândega», que, para não errar, faz parar tudo. Mas não! A 

prudência é virtude cristã, é virtude de vida; mais, é a virtude do governo. E Deus deu-nos este 

espírito de prudência. Em oposição à timidez, Paulo coloca a prudência. Que é, então, esta prudência 

do Espírito? Como ensina o Catecismo, a prudência «não se confunde com a timidez ou o medo», 

mas «é a virtude que dispõe a razão prática para discernir, em qualquer circunstância, o nosso 

verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir» (n. 1806). A prudência não é indecisão, 

não é um comportamento defensivo. É a virtude do Pastor que, para servir com sabedoria, sabe 

discernir, sensível à novidade do Espírito. Então, reacender o dom no fogo do Espírito é o oposto 

de deixar as coisas correr sem se fazer nada. E ser fiéis à novidade do Espírito é uma graça que 

devemos pedir na oração. Ele, que faz novas todas as coisas, nos dê a sua prudência audaciosa; 

inspire o nosso Sínodo a renovar os caminhos para a Igreja na Amazónia, para que não se 

apague o fogo da missão. 

 

Na homilia do Papa Francisco a Rd de si é de Doador de Dons, por meio do Espírito 

Santo, sendo perceptível na preposição-enunciada “O fogo que reacende o dom é o Espírito 

Santo, doador dos dons”, o verbo “reacende”, no presente do indicativo aponta o papel do 

Espírito Santo que é reavivar, acender, novamente, a chama da caridade, do amor ao próximo, 

como, por exemplo, ajudar a Amazônia com as queimadas, por isso, o Santo padre faz essa 

menção de fogo. Esse verbo nos aponta que esse fogo estava apagado há muito tempo e uma 

das formas de reacendê-lo é o Sínodo, por meio de discussões e ações. A modificação da 

referenciação “doador de dons” destaca o sujeito locutor que fala se responsabilizando por suas 

ações, uma vez que ele (Papa) é responsável por reacender esse dom apagado, como sendo o 

maior representante da Igreja Católica e quem pode tomar decisões juntamente com a 

participação da sociedade. O Papa é representado discursivamente como Espírito Prudente na 

preposição-enunciada “E antes escrevera: «Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas 

de fortaleza, de amor e de prudência» (1, 7). Não um espírito de timidez, mas de prudência”, o 
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localizador temporal “antes” indica a ação do Papa de fazer menção a Segunda Carta de São 

Paulo a Timóteo, que faz parte das leituras da liturgia dominical do dia seis de outubro, ou seja, 

o Santo Padre localiza de onde foi retirado esse trecho bíblico.   

O Papa em sua homilia constrói a imagem de Espírito Prudente quando nos diz que o 

Apóstolo São Paulo afirmou em sua carta que o espírito que devemos ter é o de “fortaleza”, de 

“amor” e “prudência” representados semanticamente por substantivos, ou seja, designa as 

virtudes e os sentimentos. A relação de negação expressa no modificador da predição “Deus 

não nos concedeu um espírito de timidez” revela um fato ocorrido no passado e que não foi 

terminado, mas que continua e se prolonga no tempo que é a timidez. Essa carta é do novo 

testamento e se faz bem atual para o espaço e a situação discursiva em que se encontra o 

Pontífice (Sínodo para a Amazônia). Esse espírito de timidez que o Papa se refere é a omissão 

de não ajudar aos povos que necessitam de ajuda humanitária em decorrência das queimadas e 

outros problemas. Na referência “E Deus deu-nos este espírito de prudência”, percebemos o 

Papa como protagonista de sua ação na Igreja Católica juntamente com os leigos em prol da 

Amazônia e seus povos que a compõe.  

A Rd do Papa de Espírito Prudente continua a ser reforçada na preposição-enunciada 

“A prudência não é indecisão, não é um comportamento defensivo. É a virtude do Pastor que, 

para servir com sabedoria, sabe discernir, sensível à novidade do Espírito”, na qual os 

substantivos “prudência” e “indecisão” se referem ao momento que a Amazônia está passando 

com relação às queimadas e ao desmatamento. O Santo Padre reforça que devemos ser 

prudentes, não no sentido defensivo e sim, no discernimento do que é correto, errado, na 

capacidade de luta pelos mais necessitados e a fonte é o Espírito Santo. O Sumo Pontífice 

também é representado discursivamente como Pastor, evidenciando, assim, o papel do Papa 

enquanto cristão e condutor de seu rebanho que é a Igreja, herança e compromisso de vida 

deixado pelo Mestre Jesus Cristo. 

A Rd do Papa como Espírito Prudente é reforçada na referência “Ele, que faz novas 

todas as coisas, nos dê a sua prudência audaciosa; inspire o nosso Sínodo a renovar os caminhos 

para a Igreja na Amazônia, para que não se apague o fogo da missão”, o pronome “ele” se refere 

ao Espírito Santo tido aqui, como responsável por renovar todas as coisas que há na face da 

terra, inclusive, os caminhos para tentar resolver os problemas ambientais que a Amazônia 

enfrenta. Uma forma que a igreja encontrou para colaborar com a Amazônia foi o Sínodo.  
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03- Fragmentos da Rd Anunciador do Evangelho, Testemunha e Apóstolo 
(L 63-66) O anúncio do Evangelho é o critério primeiro para a vida da Igreja: é a sua missão, a 

sua identidade. Mais adiante, Paulo escreve: «Estou pronto para oferecer-me como sacrifício» (4, 

6). Anunciar o Evangelho é viver a oferta, é testemunhar radicalmente, é fazer-se tudo por todos 

(cf. 1 Cor 9, 22), é amar até ao martírio. 

(L 67-71) Agradeço a Deus por haver no Colégio Cardinalício alguns irmãos Cardeais mártires, que 

provaram, na vida, a cruz do martírio. De facto, como assinala o Apóstolo, serve-se o Evangelho, 

não com a força do mundo, mas simplesmente com a força de Deus: permanecendo sempre no 

amor humilde, acreditando que a única maneira de possuir verdadeiramente a vida é perdê-la 

por amor. 

 

As Rds do Papa Francisco de Anunciador do Evangelho, Testemunha e Apóstolo foram 

construídas mediante a referenciação e a predicação. Assim, a Rd de Anunciador do Evangelho 

é perceptível em “O anúncio do Evangelho é o critério primeiro para a vida da Igreja: é a sua 

missão, a sua identidade”, “Anunciar o Evangelho é viver a oferta, é testemunhar radicalmente, 

é fazer-se tudo por todos (cf. 1 Cor 9, 22), é amar até ao martírio”. O substantivo “anúncio” e 

o verbo “anunciar” denotam seus significados diferentes, mas que colaboram na construção da 

Rd de si, do Santo Padre. No primeiro caso, semanticamente, se configura, como um indício, 

um sinal da propagação da Palavra de Deus e que por meio dessa ação se pode apresentar e 

conhecer Jesus Cristo. Essa é a verdadeira missão da Igreja enquanto instituição religiosa. A 

predicação “anunciar o evangelho”, futuro do subjuntivo, indica que a ação ocorrerá no futuro, 

apresentando que esse ato de anunciar implica se doar para o próximo, ser exemplo de vida, 

como Jesus Cristo foi na sua passagem terrena. O Sumo Pontífice é representado 

discursivamente em sua homilia, em Roma, no dia seis de Outubro, como testemunha por meio 

do verbo “testemunhar”, na qual apresenta o sentido de dá prosseguimentos aos ensinamentos 

de Jesus através da vida, de ações que norteiam e colaboram para o bem comum de todos, e se 

for preciso, testemunhar até com a própria vida, como nos prega as Santas Escrituras, como, 

por exemplo, a vida dos santos que se configuraram como Mártires.  

A Rd do Papa de Apóstolo na proposição-enunciada “De facto, como assinala o 

Apóstolo, serve-se o Evangelho, não com a força do mundo, mas simplesmente com a força de 

Deus: permanecendo sempre no amor humilde, acreditando que a única maneira de possuir 

verdadeiramente a vida é perdê-la por amor” é construída por meio do verbo “assinala” 

apontando o amor de Deus como sendo o único responsável por transformar vida e realidades, 

como, por exemplo, o que aconteceu na Amazônia. O ser humano, com a ajuda do amor Divino, 

pode cultivar o dom da partilha, ajudar a quem precisa. O conjunto de verbos reforça a Rd de 

Apóstolo: “serve-se”, e “possuir” colabora na tessitura textual da homilia, uma vez que o locutor 

vai tecendo sua argumentação na temática de ajudar ao próximo por meio da gratuidade, sem 
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esperar receber nada em troca do bem retribuído. O segundo verbo “possuir” se refere à oferta 

de si, de doação, virtude essa apresentada e ensinada pelo Cristianismo. Interpretamos que na 

homilia do Papa Francisco a orientação argumentativa tecida, construída pelo locutor, é entorno 

de como a igreja pode colaborar com os povos da Amazônia, visto que Jesus Cristo veio para 

os mais esquecidos e necessitados. O sumo Pontífice em toda sua homília vai ligando e 

comparando o Santo Evangelho às atitudes humanas gananciosas que acontecem na Amazônia. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo apresentou uma análise das Rds na homilia do Papa Francisco, proferida na 

Missa de abertura do Sínodo da Amazônia, em Roma, no Vaticano. Com relação aos 

pressupostos teóricos e metodológicos, seguimos a Análise Textual dos Discursos, com foco 

no nível textual semântico, mais especificamente, as representações discursivas. O corpus foi 

coletado no site do Vaticano News e analisado à luz das categorias semânticas da referenciação, 

da predicação, da modificação, da localização espacial e temporal. Os resultados das análises 

revelaram que as Rds do Papa Francisco são: Pastor, Bispo, Doador de dons, Espírito prudente, 

Anunciador do Evangelho, Testemunha e Apóstolo. Para construir esse conjunto de Rds, o 

locutor na tessitura do texto vai destacando, enfatizando a importância de ajudar ao irmão, da 

oferta de vida em prol dos mais necessitados, como, por exemplo, os povos da Amazônia que 

sofrem com problemas ambientais que transcendem para o social. Podemos afirmar que as 

análises apontam representações construídas por uma cadeia referencial que remete a 

fenômenos nominais e verbais. Assim, todos esses elementos semântico-gramaticais 

contribuem para que o texto revele seus significados e efeitos de sentido. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo analisar as Representações discursivas de si construídas pelo ex-

presidente Lula no gênero interrogatório. O ex-presidente Lula foi acusado de ser proprietário de um 

apartamento do tipo triplex adquirido por meio de um suposto esquema de pagamento de propinas e foi 

indiciado respondendo judicialmente pelo envolvimento no suposto crime apresentado na denúncia. O 

processo tem um longo percurso passando por diversas etapas; entre elas, está o interrogatório, momento 

em que o réu é questionado pelo juiz sobre os fatos da denúncia, sendo, então, a oportunidade de 

apresentar a sua defesa. Dessa forma, buscamos analisar como se dá a construção das Representações 

discursivas do ex-presidente Lula no decorrer do interrogatório. A nossa pesquisa adotou a perspectiva 

teórica da Linguística Textual, com foco na Análise Textual dos Discursos (ATD), tendo como base os 

estudos de Adam (2011), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi et al. (2010), Queiroz 

(2013), Bernardino (2015), dentre outros. Abordamos assim, os conceitos postos pela ATD, bem como 

a noção de Representação discursiva (Rd) de si, localizada no nível semântico do texto, através das 

categorias da referenciação, da predicação e da modificação. Adotamos uma abordagem qualitativa de 

cunho interpretativo e empregamos o método misto, sendo que partimos tanto de uma abordagem teórica 

já definida, como de dados particulares para a compreensão do todo. Em nossos resultados, foi possível 

concluir que as Rd construídas de si pelo ex-presidente Lula no interrogatório foram de político 

brasileiro ao se colocar como candidato e presidente. Essas Rd são construídas levando em consideração 

os elementos linguístico-discursivos utilizados na argumentação de suas respostas, bem como levamos 

em conta o co(n)texto em que se dão os fatos. 

 
Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Representação discursiva. Triplex. Lula. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi acusado pelo Ministério 

Público Federal de ser proprietário de um apartamento do tipo triplex, adquirido por meio de 

um suposto esquema de pagamento de propinas. O ex-presidente foi indiciado, tornando-se réu 

no processo e respondendo judicialmente pelo envolvimento no suposto crime apresentado na 

denúncia. O processo tem um longo percurso, sendo realizado em diferentes etapas; entre elas, 

está o interrogatório. 

O interrogatório configura-se como o momento em que o ex-presidente foi questionado 

pelo juiz com perguntas objetivas em relação aos fatos da denúncia; na oportunidade, o réu 
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apresentou a sua defesa por meio da formulação de respostas, sendo que, em suas respostas, ele 

assumia a sua posição diante dos fatos argumentados. 

Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar as Representação discursivas 

construídas de si pelo ex-presidente Lula no gênero interrogatório, sendo que ao formular às 

respostas para responder aos questionamentos do juiz, o locutor busca articular e argumentar 

em favor de sua defesa, no intuito de provar a sua inocência. Desse modo, é possível 

percebermos que ao declarar suas respostas, o locutor constrói Representações discursivas de 

si. 

A nossa discussão teórica advém dos estudos da LT com foco na ATD, conforme propõe 

Adam (2011). Para ampliar as nossas discussões neste campo teórico, recorremos aos estudos 

de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi et al (2010), Queiroz (2013), dentre 

outros.  

Tendo como base os pressupostos definidos para ATD, voltamo-nos para o nível 

semântico do texto, abordando a noção de Representação discursiva (Rd), o que nos direciona 

a analisar, no texto, as representações construídas de si pelo locutor no gênero interrogatório.  

O método adotado na pesquisa, é o método misto de acordo com Moraes (2003), sendo 

que partimos de um âmbito geral para um específico, bem como somos levados ao inverso. 

Dessa maneira, fazemos a seleção de excertos das falas do ex-presidente Lula no corpus para 

realizarmos o processo de análise e interpretação das Rd construídas de si no texto, observando 

as categorias propostas pelos estudos da ATD para a construção da Rd.  

O trabalho encontra-se organizado da seguinte maneira: primeiro, fazemos a introdução 

apresentando a contextualização da pesquisa, os objetivos, aspectos teóricos e metodológicos; 

no referencial teórico, apresentamos as noções e conceitos definidos pela ATD, bem como a 

noção de Rd, abordamos ainda, o interrogatório como gênero textual da esfera jurídica;  na 

análise, interpretamos as Rd que o locutor constrói de si; e por fim, trazemos na conclusão os 

nossos resultados. 

 

2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS (ATD) 

 

A Análise Textual dos Discursos, doravante (ATD), é uma perspectiva teórica e 

metodológica proposta por Adam (2011), que busca estudar e analisar a produção co(n)textual 

de sentido dos textos, procurando articular a Linguística Textual (LT) e a Análise do Discurso 

(AD). Assim, a ATD “trata-se de uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve 

fundar-se na análise de textos concretos” (ADAM, 2011, p. 23). A proposta do autor é analisar 
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o texto pelo viés textual/discursivo, de modo a compreender os sentidos produzidos dentro de 

um contexto sociodiscursivo em que o texto está inserido. 

Dessa forma, Adam (2011) busca pensar o texto e o discurso em novas categorias, 

situando a LT no campo mais amplo da AD. Concordamos com Bernardino (2015) ao afirmar 

que a “ATD ao se inserir no campo mais amplo da AD, vem trazer o que faltava a uma teoria 

do texto: um tratamento discursivo de suas categorias, mas sem desvencilhar-se do material 

linguístico que concerne à estrutura textual”. Ou seja, a ATD busca analisar o texto levando em 

consideração o nível discursivo, sem deixar de lado a estrutura e os aspectos linguísticos que o 

compõem.  

É possibilitado, assim, fazermos uma análise buscando conciliar o nível textual e 

discursivo, sem desconsiderar um ou outro. É dessa forma que surge a ATD, buscando unir e 

articular os dois níveis. Concordamos, ainda, com Bernardino (2015, p. 31) ao afirmar que “a 

ATD vem se fundar como um quadro teórico elaborado com o compromisso de assumir 

decididamente a articulação entre texto e discurso no campo dos estudos linguísticos”. A ATD 

articula a LT e a AD, buscando aproximar o texto e o discurso. Queiroz (2013, p. 23) nos 

esclarece que 

 

a aproximação que a ATD faz da LT e da Análise do Discurso se destina a 

encontrar e construir um pressuposto que dê conta ao mesmo tempo, da análise 

linguística e discursiva dos textos, analisando e refletindo a materialidade 

textual em conjunto com as condições socioculturais e políticas em que o texto 

é construído e adquire sentidos. 

 

Dessa forma, entendemos a necessidade da formulação feita por Adam (2011) em prol 

dos estudos do texto, de maneira a levar em consideração os aspectos linguísticos/textuais e 

discursivos que perpassam e constituem a sua materialidade, buscando analisar o texto pelo viés 

textual e discursivo, de forma complementar. A ATD busca, assim, estudar os sentidos 

construídos no texto, considerando o seu contexto de produção e pensando o texto como uma 

prática discursiva.  

A seguir, apresentamos o esquema elaborado por Adam (2011) para demonstrar e 

apresentar as relações estabelecidas entre o texto e o discurso.  
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Figura 1 – Esquema 3: Determinações textuais “ascendentes” e regulares “descendentes”

 
Fonte: Adam (2011, p. 43). 

 

O esquema apresenta a relação entre a LT e a AD. Adam (2011) afirma que o texto é 

construído a partir das regulações “ascendentes e descendentes”, ou seja, no processo de 

constituição do texto, devem-se considerar as relações internas e externas que o constituem e a 

forma como essas relações se articulam neste processo de construção.   

Adam (2011) chama de determinações “ascendentes” os elementos textuais pertencentes 

à categoria da língua, desde as palavras até o seu plano textual. Esses elementos textuais regem 

os encadeamentos de proposição no sistema que constitui a unidade texto. Já as regulações 

“descendentes” referem-se às situações de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos 

gêneros dos enunciados, sendo que esses elementos são objetos da análise de discurso. 

Concordamos com Queiroz (2013, p. 24) ao afirmar que Adam (2011) “distribui os 

elementos linguístico-discursivos na figura 1 para permitir a compreensão de que os elementos 

textuais à direita estão como um subdomínio da Análise do Discurso”. Com base no esquema, 

percebemos que a LT encontra-se integrada à AD, sendo o texto um produto de interação em 

uma situação sociodiscursiva.  

Ainda de acordo com Queiroz (2013, p. 24), “a união dos dois lados (direito e esquerdo) 

dá origem à Análise Textual dos Discursos, a qual passa a entender os elementos linguísticos 

do texto integrados aos fenômenos do campo discursivo”. Nesse sentido, os textos são 

produzidos com base em uma interação sociodiscursiva, em que os sujeitos partilham e 

discutem uma determinada ação de acordo com as suas formações discursivas, observando os 

aspectos culturais, sociais e linguísticos.   

Adam (2011) elabora o esquema 4, a seguir, que descreve com mais detalhe de 

categorias o esquema 3, reforçando a relação entre texto e discurso. 
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Figura 2 – Esquema 4: Níveis ou planos do texto e do discurso 

 
Fonte: Adam (2011, p. 61). 

  

No esquema 4, temos uma visão da relação entre o texto e o discurso, em que o texto 

faz parte das práticas discursivas. Queiroz (2013) enfatiza que Adam (2011) reúne nesse 

esquema o que ele denomina de categorias da análise textual/discursiva.  

Os níveis de análise textual (base do esquema) apresentam os elementos constitutivos 

desde os aspectos estruturais do texto, as proposições, os períodos e as sequências que formam 

o plano de texto até os elementos semânticos, enunciativos e pragmáticos. De acordo com 

Passeggi, Rodrigues e Silva Neto (2010), os níveis 4 e 5 (proposições, períodos, sequências e 

planos do texto) remetem diretamente à textura/composicionalidade do texto, ou seja, à sua 

estruturação interna, desde as unidades menores que se juntam a outras, formando as 

sequências, até formarem o plano textual. Já os níveis 6, 7 e 8 (representação discursiva, 

responsabilidade enunciativa e valor ilocucionário) constituem as categorias semântico-

pragmáticas que são distribuídas ao longo do texto, podendo aparecer no início, meio e fim, 

bem como podem aparecer diluídas no texto de forma não linear. 

A ATD constitui-se, então, como uma teoria que se propõe a analisar a produção 

co(n)textual de sentidos do texto, buscando sempre fazer essa interface dos elementos presentes 

na materialidade textual com os elementos que não estão explícitos, sendo que o sentido será 

construído a partir da relação de produção, de recepção e de interpretação dos sentidos 

(com)partilhados pelos locutores no processo de interação. 
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2.1 Representação discursiva  

  

A Representação discursiva (Rd) constitui-se como uma categoria semântica do texto e 

está localizada no Nível 6 (N6) do esquema 4 de Adam (2011). De acordo com autor “[...] a 

atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma representação, um objeto de 

discurso comunicável”. Ou seja, todo ato discursivo apresenta uma representação dos sujeitos 

envolvidos, seja do locutor e/ou do alocutário ou do assunto tratado.  

Nesse sentido, Queiroz (2013, p. 50) afirma que a ATD “compreende o texto enquanto 

uma representação semântica que, para adquiri esse status, une três elementos importantes: o 

produtor/locutor, o conteúdo temático e o alocutário”. O texto ganha um sentido a partir de um 

processo de interação entre o locutor e o seu alocutário, uma vez que o conteúdo produzido tem 

um propósito a ser alcançado dentro do co(n)texto.  

O texto, como manifestação da linguagem, traz uma representação do seu locutor, do 

alocutário e do tema tratado. A Rd pode ser expressa por meio de uma proposição-enunciado, 

por menor que seja, bem como por um conjunto maior de proposições-enunciados que 

compõem o plano do texto. Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173) afirmam que “todo 

texto constrói, com maior ou menor explicitação, uma representação discursiva do seu 

enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados”. 

Desse modo, a Rd pode ser construída por um enunciado mínimo, bem como por um 

conjunto maior de enunciados. A proposição-enunciado é tida como uma unidade mínima de 

análise nos estudos da ATD. Assim, de acordo com Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 

173), “toda proposição, na condição de ‘microuniverso semântico’, constitui uma representação 

discursiva mínima. A dimensão referencial de proposição apresenta uma certa ‘imagem’ do(s) 

referente(s), posto em cada expressão utilizada categoriza ou perspectiva o referente”. Nessa 

perspectiva, a proposição-enunciado, enquanto a menor unidade de sentido, constrói uma Rd 

mínima do locutor, do alocutário e do tema tratado.  

O texto é visto como uma proposição que apresenta uma Rd. Por meio da linguagem os 

sujeitos são capazes de representar as coisas a sua volta, bem como de interpretar a linguagem 

a partir de sua relação com os acontecimentos históricos e discursivos. A interpretação do texto 

será feita por um interpretante, que levará em consideração os aspectos linguísticos e 

discursivos, sendo necessário uma (re)construção de sentidos. Adam (2011) coloca o texto 

como uma proposição de mundo que solicita do interpretante uma atividade de (re)construção. 
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É o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados (esquematizações), 

em função de suas próprias finalidades (objetivos, intenções) e de suas 

representações psicossociais da situação, do enunciador e do mundo do texto, 

assim como de seus pressupostos culturais (ADAM, 2011, p. 114).  

 

Assim, o interpretante é o responsável pela construção da Rd, a partir dos enunciados 

presentes no texto, levando em consideração seus objetivos e suas intenções. Dessa forma, no 

processo de construção de uma Rd, são levados em consideração os aspectos históricos e 

culturais do interpretante, bem como suas intenções e finalidades. O texto convida os 

interpretantes a construir o sentido a partir das relações estabelecidas entre os elementos 

linguísticos e o seu contexto sociodiscursivo. É nesse espaço de (re)construção de sentidos do 

texto que é possível construir um Rd do locutor, do alocutário e do tema tratado.  

 

3 REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE SI CONSTRUÍDAS PELO EX-

PRESIDENTE LULA NO GÊNERO INTERROGATÓRIO  

 

O corpus da nossa pesquisa constitui-se do interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, colhido na ação penal nº 5045512-94.2016.404.7000, em audiência realizada em 

10/05/2017, às 14:00 horas, na sede da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba/PR. O 

interrogatório tem uma duração de quatro horas e está transcrito ao longo de 100 páginas. O 

acesso ao material foi possível através da internet, por meio do site da Justiça Federal do Paraná. 

A ação penal tem como assunto: crimes de “Lavagem” ou ocultação de bens, direitos 

ou valores (Lei nº 9.613/98), crimes previstos na Legislação Extravagante, Direito Penal. A 

ação tem como autor o Ministério Público Federal e, entre os réus, está o ex-presidente. O 

interrogatório foi realizado com o objetivo de ouvir o réu sobre a sua versão dos fatos e 

apresentar a sua defesa na acusação. O interrogatório foi conduzido pelo juiz federal Sérgio 

Moro. Na oportunidade, o ex-presidente Lula foi questionado sobre a propriedade de um 

apartamento do tipo triplex, fruto de um suposto esquema de corrupção. 

O interrogatório é tido como um ato pelo qual o juiz questiona a parte autora ou a parte 

ré sobre questões que ajudem a formular e sirvam como fundamento para sua decisão. É no ato 

do interrogatório que o juiz busca clarear e entender os pontos que embasam a denúncia, 

ouvindo versões dos fatos, bem como provas e testemunhas.  

O ato do interrogatório faz parte do processo penal como estabelecido no Código 

Processo Penal, por ser um evento comunicativo, apresenta características que devem ser 

seguidos na sua realização. Desse modo, o interrogatório é tido como gênero textual que possui 
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uma função social no contexto das atividades humanas dentro da esfera jurídica. Assim, 

concordamos com Costa (2008) ao fazer a apresentação do gênero interrogatório. 

 

O gênero textual interrogatório é um conjunto de perguntas que o magistrado 

ou autoridade judicial ou policial dirige ao réu sobre sua identidade e fatos que 

dizem respeito à acusação que lhe é feita, bem como as respostas que são 

dadas. Em geral, as perguntas são diretas e devem ser respondidas 

objetivamente, sem delongas, em tom respeitoso à autoridade constituída 

(COSTA, 2008, p. 135).   

 

O gênero interrogatório é constituído de duas partes preestabelecidas, sendo que, na 

primeira parte, constam informações pessoais sobre o réu, já a segunda parte reúne informações 

acerca de fatos que embasam a acusação à qual o réu está submetido. Portanto, o interrogatório, 

como todos os outros gêneros que circulam nas esferas sociais, segue um modo de organização, 

estilo e composição, considerando-se o seu contexto de produção e circulação. 

No processo de análise, verificamos que o ex-presidente Lula, ao argumentar as suas 

respostas durante o interrogatório, constrói Rd de si, objetivando se colocar como inocente, que 

não havia cometido crime algum. Por isso, grande parte da sua fala remete às ações realizadas 

durante o período que ocupou o cargo de presidente do Brasil, destacando pontos positivos do 

seu governo, bem como faz uma retomada de sua trajetória política para enaltecer a posição de 

lideranças exercida por ele. Desse modo, foi-nos possibilitado, através dos elementos 

linguístico-discursivos, realizarmos a análise das Rd de si construídas no interrogatório.  

Durante o interrogatório, o ex-presidente faz uma retomada da sua trajetória política 

como candidato a presidente da República. Ele busca, em sua fala, justificar e se defender da 

acusação feita pelo Ministério Público de que era possuidor de um apartamento que não 

constava em suas declarações de bens patrimoniais e que seria supostamente fruto de um 

esquema de corrupção. 

Ao analisarmos as respostas apresentadas, foi possível entendermos, pelo co(n)texto, 

que o ex-presidente recorre à sua trajetória política como candidato, para enaltecer a figura de 

líder político. 

O juiz Sérgio Moro questiona o ex-presidente Lula com relação ao apartamento 

adquirido por ele e sua esposa junto à Bancoop1. De acordo com os questionamentos do juiz e 

com base nas informações apresentadas pelo Ministério Público, o ex-presidente Lula teria 

resolvido se desfazer desse apartamento no ano de 2014, após a prisão do senhor Léo Pinheiro, 

                                                             
1 Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo.  
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presidente da OAS Engenharia, empresa responsável pela reforma realizada no referido 

apartamento, bem como depois da ampla divulgação pela imprensa da existência do imóvel. 

O ex-presidente, ao apresentar a sua resposta, alega que o apartamento já era do 

conhecimento de todos, pois ao ser candidato a presidente, ele realizou a declaração de todos 

os seus bens e lá constavam todos os patrimônios pertencentes a ele. Vejamos o excerto:  

 

(L. 1027-1046) Esse apartamento não poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014, o 

apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente porque eu 

sempre fazia declaração de renda, doutor, e na declaração de renda é então obrigado a colocar o que 

a gente tem, se o Ministério Público investigasse corretamente ele percebia que eu tenho um 

apartamento onde eu moro e dois apartamentos na Vila (inaudível) aqui em São Bernardo do 

Campo, e um terreno chamado Lo Fubangos em São Bernardo do Campo, como eles contaram 

uma primeira inverdade eles vão morrer contando a inverdade porque ficaram prisioneiros da imprensa. 

 

O locutor segue uma orientação argumentativa em torno do contexto político quando 

ele se coloca como candidato a presidente, em que, entre outras questões burocráticas, está a 

declaração de todos os seus bens. Na proposição-enunciado “o apartamento foi descoberto pela 

imprensa quando eu fui candidato a presidente porque eu sempre fazia declaração de renda, 

[...]”, o locutor, por meio do referente eu, assume a sua voz para anunciar que, na condição de 

candidato, sempre fazia a declaração de renda, informando todos os seus bens patrimoniais, 

tornando-os público.   

Por meio dos elementos linguístico-discursivos, é possível interpretarmos a Rd de 

candidato construída no texto, sendo que, por meio do emprego do referente candidato e do 

modificador presidente, o locutor assume a sua posição de candidato, sendo que ao se colocar 

nesta posição, ele tem o dever e a obrigação de tornar públicas todas as informações sobre os 

seus bens.  

A Rd de candidato é reforçada no texto, pela categoria da predicação, sendo expressa 

por meio do emprego de verbos em primeira pessoa, de modo que o emprego desses verbos 

descreve as ações praticadas pelo locutor. O verbo fui (empregado em 1ª pessoa do singular) 

revela a posição em que o locutor se encontrava, ou seja, a posição de candidato, e, por estar 

nessa posição, ele teve que declarar os seus bens. Por meio da expressão “eu sempre fazia”, o 

locutor reforça a sua resposta ao afirmar que havia realizado a declaração dos seus bens por ser 

candidato. O emprego do verbo fazia (empregado no pretérito imperfeito) descreve a ação 

anunciada pelo locutor, tornando, assim, declarados todos os seus bens, contestando a versão 

apresentada pelo juiz de que ele possuía um apartamento oculto, supostamente fruto de esquema 

de corrupção. 
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O locutor ainda reforça o seu argumento ao declarar na proposição-enunciado “se o 

Ministério Público investigasse corretamente ele percebia que eu tenho um apartamento onde 

eu moro e dois apartamentos na Vila aqui em São Bernardo do Campo, [...]”, que é possuidor 

de alguns imóveis, os quais constam em sua declaração de renda. A proposição segue uma 

orientação argumentativa que vem sendo desenvolvida pelo locutor no interrogatório, no intuito 

de se defender da acusação apresentada pelo Ministério Público.  

Na proposição, percebemos, mais uma vez, o emprego do referente eu, por meio do qual 

o locutor assume a responsabilidade pelo que anuncia; desse modo, ele afirma ser possuidor de 

apartamentos e de um terreno localizados em São Bernardo do Campo. A predicação tenho 

(empregado na 1ª pessoa do singular) expressa a ação do locutor, enquanto possuidor de um 

apartamento. O locutor especifica, ainda, por meio do verbo moro (empregado no presente do 

indicativo), o apartamento por ele possuído, ou seja, o locutor afirma, em sua resposta, ser dono 

de três apartamentos e, entre eles, está o apartamento onde mora. 

O ex-presidente constrói, ainda a Rd de si enquanto presidente da República. Essa Rd é 

bastante notória, fazendo-se presente na maior parte do interrogatório, pois o ex-presidente 

Lula, a todo momento, apresenta-se enquanto presidente para justificar as suas ações, bem como 

mostrar as suas posições diante dos fatos. 

No interrogatório, o juiz Sérgio Moro questiona o ex-presidente Lula sobre o suposto 

esquema de desvio de dinheiro da Petrobrás, através de ajustes e fraudes em licitações, 

pagamentos de propinas a agentes públicos, agentes políticos e a partidos, sendo que o 

Ministério Público afirma, na denúncia, que o ex-presidente é conhecedor desse esquema, 

executado através de diretores da estatal. No intuito de obter uma resposta, o juiz indaga sobre 

como acontece o processo de nomeação do presidente e diretores da Petrobrás. Vejamos, no 

excerto, a resposta apresentada pelo ex-presidente. 

 

(L. 1208-1255) Eu não quero, eu vou ser rápido, eu quero ser conciso para que as pessoas que 

vejam saibam o que eu estou falando, eu não quero meia verdade, eu quero a verdade inteira 

nesse processo, eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o primeiro 

escalão, meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partidos políticos, 

eu poderia citar o atual, Meireles, Ministro da Fazenda do Temer, eu poderia citar o ministro Furlain, 

poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o 

ministro Ciro Gomes, tantos quantos, e mostrei, e montei ministros com partidos aliados. Ora, o 

presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável, no caso do 

Brasil sempre foi a casa civil ou o gabinete institucional no tempo dos militares, [...]. 

 

Na proposição: “Eu não quero, eu vou ser rápido. Eu quero ser conciso para que as 

pessoas que vejam saibam o que eu estou falando, eu não quero meia verdade, eu quero a 
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verdade inteira nesse processo, eu não quero ilações”. O locutor, ao apresentar a sua resposta, 

reafirma a sua posição de sujeito da ação, assumindo a responsabilidade pelo que está 

anunciando. Desse modo, o emprego do referente eu bem como o emprego de verbos em 1ª 

pessoa são bastante recorrentes no texto, marcando a posição do locutor como sujeito que 

anuncia um ponto de vista. 

Na proposição-enunciado: “[...] então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o 

primeiro escalão, meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de 

partidos políticos, [...]”, o locutor, por meio do referente eu, assume a sua voz, enfatizando a 

posição de agente da ação descrita na proposição, orientando argumentativamente a sua 

resposta, no sentido de mostrar que ele é o responsável pelo processo de montagem do governo, 

cabendo-lhe escolher e nomear os seus auxiliares. 

Dessa maneira, o locutor constrói a Rd de si enquanto presidente, assumindo o seu papel 

e as responsabilidades inerentes ao cargo por ele ocupado. No texto, faz-se presente a categoria 

semântica da predicação, sendo, aqui, expressa por meio do emprego dos verbos montei e 

escolhi, ambos empregados na 1ª pessoa do singular, reforçando a posição do locutor ao 

anunciar que ele montou e escolheu o seu primeiro escalão do governo. 

O emprego do referente eu bem como dos termos da predicação contribuem no processo 

de construção da Rd de presidente, sendo que cabe à pessoa do presidente, como figura central, 

montar e escolher a sua equipe para governar tanto com partidos aliados, quanto com pessoas 

que não faziam parte das legendas partidárias.  

O locutor ainda argumenta no sentido de esclarecer que cabe ao presidente escolher e 

delegar as pessoas para compor os cargos do governo, como se apresenta na seguinte 

proposição: “[...] e mostrei, e montei ministros com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe 

o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável [...]”. É possível notar que a 

resposta reforça o que já havia sido expresso anteriormente pelo locutor, ou seja, ele deixa claro, 

por meio das predicações mostrei e montei (empregados na 1ª pessoa), que ele foi o 

responsável por indicar os ministros do seu governo, montando a sua própria equipe. Por fim, 

o locutor, ao empregar as predicações escolhe e delega (empregados no presente do modo 

indicativo), pretende reafirmar o seu ponto de vista, no intuito de esclarecer que cabe à pessoa 

do presidente escolher o seu primeiro escalão, bem como delegar as funções de cada um.  

Portanto, em sua fala, o locutor discorre no sentido de justificar que, durante o seu 

governo, participaram pessoas que não eram ligadas a partidos políticos, bem como 

participaram pessoas ligadas aos partidos aliados. Esse posicionamento é utilizado pelo locutor 

para rebater a ideia de que os ministros são escolhidos apenas em virtude das alianças entre 
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partidos e de que eles são indicados para simplesmente agirem em benefícios próprios, bem 

como dos interesses de seus partidos. 

 

4 CONCLUSÃO 

  

O presente artigo teve como objetivo analisar as Rd de si construídas pelo ex-presidente 

Lula no gênero interrogatório. O interrogatório faz parte do processo jurídico que condenou o 

ex-presidente Lula, acusado de ser proprietário de um apartamento fruto de esquema de 

corrupção. 

Desse modo, ao ser questionado pelo juiz no interrogatório, o ex-presidente Lula tem 

oportunidade de fazer a sua defesa pessoal. Assim, ao apresentar suas respostas, o ex-presidente 

argumenta no intuito de provar a sua inocência, sendo que por meio das respostas, ele constrói 

Rd de si, sendo percebidas através dos elementos linguístico-discursivos empregados dentro de 

um co(n)texto discursivo.  

Assim, ao analisarmos o corpus, foi possível identificarmos a Rd de candidato e 

presidente construídas pelo locutor, ao longo do texto. Essas Rd buscam apresentar o ex-

presidente Lula como líder político e presidente do Brasil, destacando a sua posição como 

homem íntegro e inocente das acusações. Desse modo, foi possível interpretarmos essas Rd 

fazendo uma análise do texto, levando em consideração o co(n)texto, sendo que o locutor 

apresenta o ponto de vista dos acontecimentos em um espaço sócio-histórico discursivo.   
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RESUMO 

 
O estudo da referenciação tem ganhado destaque no campo da Linguística Textual devido a importância 

da compreensão dos processos referenciais para o entendimento do texto. Deste modo, este artigo tem 

como objetivo analisar, à luz da Linguística Textual, o emprego de processos referenciais, expressões 

nominais definidas e indefinidas, no artigo de opinião Com quem andas de J.R. Guzzo publicado na 

Revista, seção Coluna, e, ainda, se tais processos, de alguma maneira, contribuem com a orientação 

argumentativa do texto. Para isto, investigamos os processos referenciais e analisamos como os objetos 

de discurso são (re)categorizados de acordo com os propósitos comunicativos do produtor. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica, fundamentada nas concepções teóricas de Mondada e Dubois (2015), 

Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Koch (2015), entre outros aportes que destacam a 

importância de se compreender a referenciação como uma atividade discursiva. O estudo indica que os 

referentes são construídos no e pelo discurso e são introduzidos e retomados estrategicamente para 

imprimir o ponto de vista do enunciador. Outrossim, os processos referenciais analisados refletem o 

caráter argumentativo das escolhas feitas e mostram como os sentidos são negociados dentro da esfera 

argumentativa. Assim, os processos referenciais contribuem com a argumentação do texto e os objetos 

de discurso são introduzidos, retomados e (re)categorizados a depender do projeto de dizer do 

enunciador. 

 

Palavras-chave: Linguística Textual. Referenciação. Expressões nominais. Artigo de opinião.  
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O estudo da referenciação tem contribuído de maneira significativa com pesquisas no 

campo da Linguística Textual. Essa vertente teórica considera as relações de sentido que 

permeiam no texto, mas considerando também os elementos que estão além da materialidade 

linguística. Assim, o texto é analisado considerando o processo de sua construção, pois a sua 

significação não depende somente de pistas cotextuais, mas de uma gama de fatores que fazem 

parte do entorno social. Nesse contexto, destacamos que a referenciação é uma atividade 

discursiva que se utiliza de mecanismos linguísticos para promover a construção de 

determinados efeitos de sentido dentro dos textos.  

Com base no entendimento de que os processos referenciais possibilitam a compreensão 

daquilo que está nas entrelinhas do texto, nas várias formas de manifestação da linguagem, 

surge a necessidade de investigar o emprego de processos referenciais, expressões nominais 
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definidas e indefinidas, no artigo de opinião Com quem andas de J.R. Guzzo, publicado na 

revista Veja, seção Coluna, e, ainda, se tais processos, de alguma maneira, afetam a orientação 

argumentativa dos textos desse gênero. Selecionamos os excertos do artigo e a partir do 

emprego das expressões nominais definidas e indefinidas analisamos a categorização dos 

objetos de discurso apresentados no texto. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada nas concepções teóricas de 

Mondada e Dubois (2015), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Koch (2015), entre 

outros aportes que destacam a importância de se compreender a referenciação como uma 

atividade discursiva. Adotamos a abordagem qualitativa e o método dedutivo para a 

interpretação dos excertos. 

Este trabalho divide-se em quatro seções. Nas considerações iniciais, apresentamos 

brevemente alguns aspectos do fenômeno da referenciação, bem como o nosso objetivo e o 

corpus que constitui este artigo. Em um segundo momento, na discussão teórica, abordamos o 

fenômeno da referenciação como uma atividade discursiva; já no tópico três, refletimos sobre 

a manifestação dos processos referenciais e suas implicações no texto. Na sequência, na análise 

dos dados, apresentamos a ocorrência de expressões nominais definidas e indefinidas, 

analisando com esses processos podem afetar a orientação argumentativa dos textos. Por fim, 

nas considerações finais, sintetizamos os resultados obtidos. 

 

2 A REFERENCIAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

 

Os estudos dos processos referenciais têm ganhado destaque no campo da Linguística 

Textual desde a década de 90. Analisar como as relações de sentido vão sendo construídas a 

partir das escolhas feitas pelo enunciador, observar como a linguagem é capaz de referenciar o 

mundo atribuindo uma carga valorativa aos enunciados são pontos abordados dentro das 

pesquisas dessa área do conhecimento. 

Compreendemos, portanto, que não há uma estabilidade entre as coisas e a classificação 

a elas dada e que os sentidos só podem ser construídos no discurso, pois atendem a propósitos 

comunicativos específicos. Deste modo, a construção de sentido é feita a partir da nossa 

percepção de mundo. Assim, Koch (2015, p. 92) afirma que 

 

[...] a “realidade” é fabricada por toda uma rede de estereótipos culturais, que 

condicionam a própria percepção e que, por sua vez, são garantidos e 

reforçados pela linguagem, de modo que o processo de conhecimento é 

regulado por uma interação contínua entre a práxis, percepção e linguagem.  
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Nesse contexto, adotamos a visão de que o fenômeno da referenciação é uma atividade 

sócio-cognitivo-discursiva e que a percepção tem o poder de transformar a realidade, 

determinando a maneira como os objetos do discurso ganham significações dependendo da 

bagagem cognitiva do produtor e do receptor do texto, bem como do contexto em que os objetos 

do discurso estão inseridos. Conforme Koch (2016, p. 33), 

 

Os objetos-de-discurso não se confundem com a realidade extralinguística, 

mas (re) constroem-na no próprio processo de interação: a realidade é 

construída, mantida e alterada não apenas pela forma como nomeamos o 

mundo, mas, acima de tudo, pela forma como sociocognitivamente, 

interagimos com ele. 

 

Desse modo, os usuários da língua negociam os sentidos dos enunciados a depender da 

bagagem sociocognitiva que cada um possui. Os sentidos não podem ser preestabelecidos e são 

ativados no momento da interação com a palavra do outro, com o discurso alheio. Assim, os 

referentes ou objetos de discurso são categorizados ou recategorizados a depender dos 

propósitos comunicativos do enunciador, as escolhas não são neutras e marcam um 

posicionamento argumentativo. Assim, a referenciação pode ser vista como uma atividade 

discursiva em que o enunciador seleciona mecanismos linguísticos que corroboram com o seu 

projeto de dizer, os referentes, são, portanto, rotulados a partir das intencionalidades discursivas 

do produtor do texto. 

É nesse contexto que os teóricos adotam a substituição do termo referência por 

referenciação proposta por Mondada e Dubois (2015), passando a analisar como os objetos do 

discurso ganham significação na tessitura textual. Koch (2016, p. 34) traz o conceito dado por 

Mondada (2011) a respeito dos objetos do discurso:  

 
Os objetos do discurso são, pois, entidades constituídas nas e pelas 

formulações discursivas dos participantes: é no e pelo discurso que são postos, 

delimitados, desenvolvidos e transformados objetos de discurso que não 

preexistem a ele e que não têm uma estrutura fixa, mas que, ao contrário, 

emergem e se elaboram progressivamente na dinâmica discursiva. Dito de 

outra forma, o objeto de discurso não remete a uma verbalização de um objeto 

autônomo e externo às práticas linguageiras; ele não é um referente que teria 

sido codificado linguisticamente. 
 

Compreendemos, portanto, que os sentidos só podem ser negociados dentro de um 

contexto discursivo, os objetos de discurso não podem ser rotulados de maneira mecânica e 

automática, porque o seu significado é construído na interação, na linguagem em uso. 
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3 OS PROCESSOS REFERENCIAIS E A ORIENTAÇÃO ARGUMENTATIVA 

 

A vida em sociedade é marcada pelo uso da linguagem. Utilizamos a linguagem para 

nos afirmarmos como sujeito construtor de práticas sociais e, o ato de argumentar está 

inevitavelmente ligado ao uso da língua. Deste modo, os usuários da língua gerenciam 

informações e relações no contato com o outro. 

Assim, os processos referenciais assumem diversas funções dentro do texto, entre elas, 

podemos citar a organização de tópicos e a orientação argumentativa dos textos. É importante 

frisarmos, como abordam Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 124), que consideramos  

 

[...] a língua uma matéria primeiramente argumentativa e que somente em ato 

o discurso constrói as suas argumentações. É a atividade linguageira que nos 

diferencia como pessoas que tomam posições diferentes, que argumentam, 

colocando-nos no mundo. Por isso, a argumentação está em todas as esferas 

da comunicação.  

 

Deste modo, a atividade de argumentar está presente em todas as atividades do nosso 

cotidiano. Nesse contexto, destacamos que os processos referenciais contribuem com a 

orientação argumentativa dos textos e a partir das escolhas feitas podemos observar as 

intencionalidades discursivas do enunciador. 

Em se tratando do gênero artigo de opinião, a argumentação está presente de forma 

explícita. Considerando a função social do gênero podemos afirmar que as escolhas feitas dão 

um direcionamento aos propósitos do produtor. Primeiramente, é selecionado um assunto de 

interesse coletivo, em seguida, é construído uma rede de significações a partir do uso da 

linguagem. Assim, a maneira de dizer revela os posicionamentos assumidos pelo produtor. 

Desse modo, o artigo de opinião assume a função de persuadir o leitor a aderir à 

determinada ideia, convencendo-o através da argumentação que os tópicos apresentados no 

texto possuem veracidade. Desta forma, o gênero acaba expressando uma determinada visão de 

mundo e construindo visões específicas dos objetos do discurso de acordo com os interesses do 

seu enunciador. 

Na sequência, apresentamos a análise dos dados, identificando as categorias 

selecionadas e interpretando os excertos a partir do uso dos processos referenciais. Assim, 

observamos como se configura, no texto, a utilização das expressões nominais definidas e 

indefinidas, correlacionando o uso destes processos ao viés argumentativo dos textos. 
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4 ANÁLISE DAS EXPRESSÕES NOMINAIS DEFINIDAS E INDEFINIDAS NO 

ARTIGO DE OPINIÃO 

 

O artigo Com quem andas de J.R. Guzzo inicia fazendo alguns questionamentos em 

torno da figura pública de Renan Calheiros. De início, destacamos o título do artigo que nos 

remete ao ditado popular “Diga com quem andas que direis quem tu és”, que faz referência às 

escolhas que fazemos em relação as nossas companhias diárias, enfatizando que o caráter ou 

comportamento do ser humano pode ser “medido” a partir das nossas companhias. Assim, ao 

introduzir o referente “Renan Calheiros” no primeiro parágrafo do texto, podemos deduzir, 

através das pistas contextuais, que a companhia do senador mencionado mancha a reputação de 

quem anda com ele, pois a forma como é construída a argumentação revela que o enunciador 

desaprova a conduta do senador.  

Logo em seguida, o colunista utiliza a expressão “o senador Renan Calheiros era um 

dos Judas preferidos”. Percebemos, então, a partir das expressões, que Renan Calheiros perde 

a identidade de cidadão “comum” a partir do uso do nome senador, mostrando, assim, que ele 

é uma figura pública e carrega consigo a responsabilidade de representar os brasileiros perante 

o cenário político. Mas, Renan não é apenas o senador, ele assume, através da expressão 

nominal utilizada, o posto de Judas, ou seja, aquele que trai, engana, mente. Na situação 

discursiva apresentada, é necessário que o leitor recorra ao seu conhecimento sociocognitivo, 

pois a construção de sentido é um conjunto de ações sociais. Conhecer o personagem bíblico 

Judas e a sua história é imprescindível para a interpretação da caracterização de Renan Calheiros. 

Assim, o leitor precisa ativar conhecimentos alocados em sua memória discursiva e associar a 

imagem de Judas a do senador. Em relação ao contexto sociocognitivo, Cavalcante et al. (2017, 

p. 92) afirmam que 

  
A perspectiva sociocognitiva desemboca na consideração de que os processos 

de construção e interpretação de textos revelam uma ação social e uma ação 

sociocognitiva constitutivamente interligadas, pois é somente na dinâmica de 

construção do texto que as relações entre o trabalho intelectivo e as 

restrições/sociais emergem.  

 

Deste modo, as relações construídas no texto integram ações conjuntas entre produtor e 

receptor em um determinado contexto social. Por esse fator, muitas inferências só podem ser 

realizadas por completo quando conhecemos o contexto de produção. Assim, os sujeitos 

envolvidos na comunicação negociam os sentidos das coisas na dimensão discursivas. Desta 

maneira, é preciso que os interactantes compartilhem do mesmo contexto sociocognitivo. 
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Além disso, de acordo com Koch, (2015, p. 118), “a seleção dos modificadores 

avaliativos é feita de acordo com a orientação argumentativa que se pretende dar ao texto”. 

Assim, ao utilizar o adjetivo preferido, o termo Judas ganha um novo sentido, pois é enfatizado 

através do modificador a qualidade do Judas, subtende-se que não é um simples Judas, ele torna-

se o preferido, um dos mais importantes da política brasileira, ou seja, aquele que sabe trair com 

maestria. 

Em seguida, o colunista baseia seu plano argumentativo em perguntas dirigidas ao leitor, 

envolvendo-o na trama argumentativa e provocando dinamicidade no texto. Vejamos o trecho: 

 

[1] ATÉ ALGUM TEMPO ATRÁS, o senador Renan Calheiros era um dos 

Judas preferidos da política brasileira. Por que não era denunciado? Por que 

não era condenado? Por que não estava na cadeia? Renan tinha pago mesadas 

a uma ex-companheira com dinheiro de uma empreiteira de obras públicas. 

Foi acusado de meter-se com notas frias, bois duvidosos e açougues-fantasma 

para justificar rendas sem origem. Está enrolado há dez anos com denúncias 

de peculato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. É suspeito de 

receber propinas e desviar dinheiro público. 

 

O trecho revela também atos de corrupção que denigrem a imagem do senador, pois, 

segundo o enunciador, Renan precisa responder por “notas frias, bois duvidosos e açougues- 

fantasmas” fazendo referência a esquemas ilegais, a atos de corrupção que envolvem o nome 

do senador.  Ainda no excerto, destacamos a expressão nominal definida “dez anos”, mostrando 

que o senador responde a crimes por esse período de tempo. A partir do uso do numeral, 

podemos quantificar o período exato que Renan Calheiros é visto como um cidadão que 

corrompe a lei. Assim, a expressão nominal tem o papel de intensificar a argumentação que 

vem sendo construída em torno do objeto de discurso, mostrando que atos ilegais relacionados 

a vida do senador já duram um bom tempo. 

No parágrafo seguinte, é utilizada uma expressão nominal que reforça a ideia 

apresentada pelo enunciador. Vejamos: 

 

[2] Poucos políticos brasileiros, em suma, foram tão massacrados pela mídia 

quanto Renan; durante anos a fio, foi um dos personagens preferidos dos 

comunicadores, cientistas políticos e formadores de opinião para explicar por 

que este país não vai para a frente. Mas carreiras políticas no Brasil são obras 

em aberto — e a do senador está em plena evolução. 

 

Através das expressões nominais apresentadas no excerto, o enunciador afirma que a 

mídia persegue Renan, afirmando que “poucos políticos brasileiros” são massacrados “durantes 

anos a fio”. A ideia é reforçada quando o colunista traz a expressão “um dos personagens 
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preferidos dos comunicadores, cientistas políticos e formadores de opinião”, mostrando que o 

senador foi por um tempo alvo de críticas daqueles que possuíam o “poder” de mostrar a 

população brasileira os fatos relacionados à política através da mídia. Observa-se também que 

há a repetição do adjetivo preferido associada à imagem de Renan. O senador ganha mais uma 

vez o adjetivo com o intuito de reforçar o propósito comunicativo do enunciador, mantendo a 

carga negativa em torno do objeto de discurso. Assim, além de “judas preferido”, o senador é 

categorizado também como “personagem preferido”, construindo a imagem de um político 

desonesto, pois o adjetivo preferido é colocado na expressão de modo irônico.  

Ainda neste excerto, o colunista faz uma construção afirmando que “carreiras políticas 

no Brasil são obras em aberto”, ou seja, não podemos pré-definir o comportamento e as ações 

dos políticos brasileiros, pois as relações vão sendo construídas a partir das interpretações que 

os eleitores vão dando aos fatos acontecidos. Assim, a do senador Renan Calheiros está em 

“plena evolução”, por isso muitos fatos relacionados à vida política dele podem atingir um 

estágio mais avançado. 

Para continuar a descrição da vida política do senador, o colunista diz que pouco a pouco 

o nome de Renan deixa de figurar no cenário reservado à atividade criminal, visto que ele passa 

a andar com uma nova companhia que é capaz de mudar o seu status perante a sociedade. 

Vejamos o e excerto:  

 

[3] Em seguida, passou a ser ouvido mais ou menos como um “político sério”: 

Renan diz isso, Renan diz aquilo, Renan é a favor, Renan é contra. Seu 

passado sumiu. Hoje, está a caminho de virar um dos grandes nomes da 

“resistência” contra o mal, a corrupção e a supressão dos direitos populares. 

De belzebu foi promovido a anjo, talvez a arcanjo, e conseguiu reconstruir sua 

imagem na mídia sem ter de gastar um tostão com marqueteiros top de linha 

como um João Santana, por exemplo — que, por sinal, não está disponível no 

momento para esse tipo de trabalho. O que houve com ele? Nenhum milagre, 

e nenhuma surpresa. Renan simplesmente passou para o lado do ex-presidente 

Lula. É o que realmente resolve, hoje em dia, casos como o seu. Acaba de 

aparecer aos abraços com ele, na presente excursão de Lula pelo Nordeste; já 

é um dos gigantes de sua campanha para voltar à Presidência. Do ponto de 

vista da reputação moral, tal como ela é apresentada ao público no momento, 

está com a vida ganha. 

 

No início do excerto, o senador é categorizado através da expressão nominal indefinida 

“um homem sério”. O termo refere-se àqueles homens que prezam pela integridade e 

honestidade em suas ações. Percebe-se que a argumentação construída nesse excerto vem 

mostrar uma mudança de perfil no comportamento de Renan. Ele passa da caracterização de 

“belzebu”, ou seja, de uma figura diabólica para “anjo”, servidor de Deus, ou talvez “ancanjo”, 
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passando a ideia de superioridade entre os anjos, aquele que orienta os anjos. Essa mudança 

repentina de conduta é apontada pelo enunciador em virtude da nova companhia de Renan. O 

senador passa a andar acompanhado do ex-presidente Lula. 

Ao introduzir o novo referente no excerto, percebemos o direcionamento argumentativo 

do enunciador. A intenção de desmoralizar a conduta dos objetos de discurso no texto está 

associada ao desejo de manchar a conduta do ex-presidente. Observe o trecho: 

 

[4] É a velha história: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Renan, o 

Mau, transformou-se em Renan, o Bom. Para isso, bastou aparecer como um 

aliado de Lula. É um fenômeno que está ao alcance de todos, pois o ex-

presidente, até agora, aceitou de tudo — chega a dar a impressão, às vezes, de 

que só admite na sua comissão de frente quem consiga apresentar uma folha 

corrida em estado de guerra aberta com o Código Penal. 

 

O trecho vem afirmar que o referente Lula só admite em sua “comissão de frete” quem 

é corrupto, quem viola as leis brasileiras e precisa de defesa perante a justiça, pois apresenta 

“uma folha corrida em estado de guerra aberta com o Código Penal”. Ao utilizar essa expressão 

nominal indefinida, percebemos o tom irônico do enunciador, pois afirma que o ex-presidente 

só tem companhias que desmoralizam sua própria conduta. Para finalizar a análise, citamos o 

seguinte excerto e destacamos a importância das introduções referenciais na construção de 

sentido do texto: 

 

[5] Diz-me com quem andas e eu te direi se vou junto, ensina o excelente 

Barão de Itararé. Para andar junto com Lula, hoje em dia, você precisa andar 

também com Renan, Maluf, Cabral, Marcelo, Roberta e sabe lá Deus quem 

mais. 

 

A respeito das introduções referenciais, Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 58) 

afirmam que  

 

Além da função intrínseca de introduzir uma nova entidade no texto/discurso, 

as introduções referenciais podem cumprir finalidades outras, como a de 

construir processos intertextuais, que, por sua vez, atendem a outros objetivos 

argumentativos. 

 

Deste modo, as introduções referenciais apresentadas no trecho, além de suscitarem 

novas entidades, fazem com que o leitor ative conhecimentos alocados na memória discursiva. 

Conhecer os fatos ligados à vida de Renan, Maluf, Cabral, entre os outros citados, é 

fundamental para fazer as inferências necessárias à interpretação do excerto. Os objetos de 
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discurso mencionados estão envolvidos com esquema de corrupção conhecidos pela população 

brasileira. Assim, essas personalidades têm a função de desconstruir a imagem de Lula, pois o 

enunciador sugere que as companhias que escolhemos diz muito a respeito da nosso caráter, 

pois como fica subentendido no título do texto, diga com quem andas que direis quem tu és. 

Desse modo, os nomes próprios utilizados no trecho funcionam como uma espécie de 

predicativos para o objeto de discurso “Lula”, com o propósito comunicativo de manchar a 

condutado ex-presidente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar, descrever e analisar o emprego de 

expressões nominais definidas e indefinidas empregadas no artigo de opinião Com quem andas, 

de J.R. Guzzo, publicado na Revista, seção Coluna, e, ainda, se tais processos, de alguma 

maneira, contribuem com a orientação argumentativa do texto. 

De início, refletimos sobre o fenômeno da referenciação, mostrando que ela se apresenta 

como uma atividade discursiva e que os sentidos são construídos a partir da bagagem 

sociocognitiva dos interactantes. Assim, os processos referenciais são utilizados para sustentar 

as teses defendidas no artigo de opinião, defendendo, desse modo, os propósitos comunicativos 

do enunciador.   

Em seguida, discutimos a relação dos processos referenciais atrelados à orientação 

argumentativa, mostrando que toda atividade humana está pautada no ato de argumentar. 

Assim, traçamos breves considerações em torno do gênero artigo de opinião, refletindo sobre a 

função social que o gênero assume perante as práticas sociais. 

Reafirmamos, com base na análise, que os processos referenciais contribuem com a 

orientação argumentativa do texto e revela o posicionamento assumido pelo enunciador. Desse 

modo, ao utilizar o objeto de discurso Renan Calheiros atrelado à imagem do ex-presidente, 

percebemos que a intencionalidade do enunciador é colocar os dois objetos de discurso no 

mesmo patamar. Assim, as expressões nominais definidas e indefinidas vem rotular os 

referentes, confirmando que o objeto de discurso Lula tem conduta semelhante a do referente 

Renan. 

A análise dos processos referenciais do ponto de vista argumentativo permitiu que 

observássemos a tentativa de desconstruir a imagem do objeto de discurso Lula. Por se tratar 

do gênero artigo de opinião, o objetivo primordial é convencer o leitor de que a construção 

linguística feita para caracterizar os referentes é a mais ajustada e coerente com o contexto 
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apresentado. Assim, os processos referenciais assumem papel decisivo na construção da 

argumentação, envolvem o leitor na trama argumentativa e revelam o posicionamento do 

enunciador. 
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AS RECATEGORIZAÇÕES REFERENCIAIS ANÁFORICAS NA REPORTAGEM 

ONLINE DA REVISTA VEJA, “DAVE CULLEN: ‘ARMAR PROFESSORES É A 

PROPOSTA MAIS IDIOTA QUE OUVI’” 

 

Jordânia Kally Freitas Duarte de Assis 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

Eianny Cecília de Abrantes Pontes e Almeida  
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

RESUMO 

 
A referenciação é um dos fenômenos textuais, que busca por meio dos referentes, entender os sentidos 

construídos dentro de um texto. Os referentes têm suas representações construídas, por meio de 

diferentes recursos, entre eles, destacamos a anáfora direta. A anáfora direta é um recurso referencial 

utilizado para retomar um referente já introduzido no texto, trazendo-lhe recategorizações inerentes a 

sua natureza. Nesse sentido, o presente artigo tem o objetivo de investigar as recategorizações 

referenciais anafóricas e seus possíveis efeitos de sentido na reportagem online da Revista Veja, “Dave 

Cullen: ‘armar professores é a proposta mais idiota que ouvi’”. Para o alcance desse objetivo, 

identificaremos as anáforas diretas presente no cotexto e analisaremos os seus possíveis efeitos de 

sentido na reportagem. Para isso, utilizaremos a abordagem qualitativa e o método dedutivo. Como 

embasamento teórico, utilizaremos Koch (2015; 2017), Cavalcante (2012), Cavalcante, Filho e Brito 

(2014), Guimarães (2010), entre outros que estudam a referenciação. Para discutir os gêneros em geral, 

trouxemos Bakhtin (2016), e para abordar o gênero reportagem, Koche e Marinello (2012). Constatamos 

a utilização frequente das anáforas diretas, como recategorizações recorrentes no texto da reportagem 

analisada, de maneira que os sentidos e significados dos referentes foram direcionados, de acordo com 

o uso desse recurso referencial. Este artigo é mais um trabalho, entre tantos, inserido nos estudos da 

referenciação, que ao utilizar como corpus, a reportagem de uma das revistas mais influentes do Brasil, 

a Veja, apresenta a referenciação como um fenômeno recorrente em textos que circulam em nosso 

cotidiano, tendo com isso, a sua relevância.  

 

Palavras-chave: Referenciação. Recategorização anafórica. Gênero Reportagem. Revista Veja. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente artigo está inserido nos estudos da referenciação, fenômeno textual que 

estuda a construção do sentido do texto por meio das representações dos referentes. O fenômeno 

da referenciação possui diferentes recursos textuais, que podemos utilizar para representar os 

referentes e construir o sentido do texto. Um dos recursos referenciais é a anáfora direta, que se 

constitui como uma recategorização de um referente já mencionado no texto. 

Diante disso, o nosso objetivo geral é investigar as recategorizações referenciais 

anafóricas e seus possíveis efeitos de sentido na reportagem da revista veja online, “Dave 

Cullen: ‘armar professores é a proposta mais idiota que ouvi’”. Partindo desse objetivo geral, 
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buscaremos verificar o uso das anáforas diretas; identificaremos as anáforas diretas presentes 

no cotexto, e analisaremos os seus possíveis efeitos de sentido na reportagem. 

O nosso corpus é constituído por uma reportagem online da Revista Veja, 

disponibilizada no site1 da referida revista, que foi publicada em 6 de outubro de 2019, na edição 

nº 2655. Coletamos a reportagem na íntegra, e fizemos uma primeira pré-análise com o intuito 

de verificar o tipo de anáfora mais utilizado. Após constatarmos a predominância na utilização 

da anáfora direta, selecionamos alguns excertos para análise. 

Para a elaboração desse trabalho, recorremos a abordagem qualitativa, já que a nossa 

finalidade é interpretar os dados, considerando todo o contexto do texto. Essa interpretação é 

realizada por meio do método dedutivo, pois o nosso estudo parte dos conceitos gerais da 

referenciação, até analisarmos em específico a anáfora direta no texto da reportagem.  

Como embasamento teórico para discussão e interpretação dos dados, utilizamos Koch 

(2015; 2017), Cavalcante (2012), Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Cavalcante e Lima 

(2013), Guimarães (2010). Esses estudiosos desenvolvem pesquisas na referenciação, 

apresentando entre outros fatores, os recursos fundamentais para a construção dos referentes no 

texto. Além deles, trouxemos Bakhtin (2016) para discutir sobre gêneros, Koche e Marinello 

(2012) para discutir sobre o gênero reportagem em específico.  

Este artigo está organizado em cinco tópicos: o primeiro, “Considerações iniciais”, 

apresenta os objetivos, corpus, metodologia e suporte teórico da pesquisa; o segundo, “A 

referenciação e a recategorização anafórica de construção dos referentes”, discorre sobre a 

referenciação e a anáfora direta como um dos recursos de construção dos referentes textuais; o 

terceiro, “O gênero reportagem”, apresenta o gênero estudado neste artigo e sua relevância 

social; o quarto, “Estudo da recategorização referencial anafórica na reportagem online, “Dave 

Cullen: ‘armar professores é a proposta mais idiota que ouvi’”, analisa a reportagem à luz do 

recurso referencial da anáfora direta; e por fim, o quinto e último tópico, “As considerações 

finais”, que apresenta os resultados da pesquisa, tomando como base os objetivos estabelecidos 

em seu escopo. 

 

 

 

 

                                                             
1https://veja.abril.com.br/   

https://veja.abril.com.br/
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2 A REFERENCIAÇÃO E A RECATEGORIZAÇÃO ANAFÓRICA DE 

CONSTRUÇÃO DOS REFERENTES 

 

A referenciação tem ganhado espaço nos estudos do texto, pois é um fenômeno bastante 

utilizado pelos produtores para construir os sentidos das coisas que existem no mundo, o que 

se realiza por meio da formação sociocultural de cada indivíduo. Em outras palavras, conforme 

Koch (2017), construímos a realidade e percebemos os objetos no mundo, de acordo com as 

práticas sociais que vivenciamos em nossa cultura. Assim, transmitimos a representação que 

construímos da realidade por meio da linguagem, que reforça e garante essa percepção cultural. 

Os estudiosos da referenciação propõem a concepção de que tudo que existe no mundo, seja 

concreto ou imaterial, é nomeado e conceituado segundo a situação cognitiva, discursiva, social, 

cultural e histórica em que os indivíduos estão situados. Por esse motivo, tanto os objetos de 

discurso, como as categorias são maleáveis, sendo reestruturados de acordo com o contexto de 

uso. 

Para melhor se entender a referenciação, é importante discutirmos um pouco sobre os 

conceitos de “objeto de discurso” e “expressão referencial”, mencionados por Cavalcante 

(2012). O objeto de discurso é visto como a representação textual que se constrói no cotexto, 

percebida, na maioria das vezes, por meio das expressões referenciais. As expressões 

referenciais são as diferentes formas nominais utilizadas no texto para se referir ao objeto de 

discurso. Os objetos de discurso, ou referentes, se constituem por meio de três princípios 

básicos: ativação, reativação e desativação. Conforme aponta Guimarães (2010, p. 52, Grifos do 

autor), 

 

Tendo-se em vista o caráter dinâmico dos objetos de discurso, enfatizamos, 

como o faz Koch (2002), que os referentes se constituem discursivamente por 

meio dos princípios de ativação, que consiste na introdução de um referente 

textual de forma ancorada ou não ancorada; reativação, que consiste na 

retomada do referente textual por meio de uma nova forma referencial, 

mantendo, contudo, a focalização; e desativação, que consiste no 

deslocamento da atenção para um outro referente textual, deixando o anterior 

em stand by.  

 

A citação nos lembra que os objetos de discurso são introduzidos por meio do princípio 

de ativação, que corresponde à inserção de um referente no texto; a reativação, ocorrida quando 

se retoma o referente que já está no texto por meio de uma nova expressão referencial, 

mantendo-o no centro da atenção da referenciação no texto; e a desativação, que muda a 

focalização de um referente para outro dentro do texto.  
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Para Guimarães (2010), é o processo de constituição dos objetos de discurso que 

mantém a continuidade linguística e discursiva do texto, pois a referenciação, além de apontar 

para os referentes que já estão presentes no texto, em alguns casos, faz referência a objetos de 

discurso fora do texto. Nessas duas possibilidades, é necessário recorrer a conhecimentos 

extralinguísticos para assim se interpretar o sentido da atividade verbal. 

Nesse pensamento, até aqui, vimos que a construção de objetos de discurso na atividade 

verbal acontece, na maioria das vezes, por meio do uso de expressões referenciais, que lhe 

atribuem informações novas, construindo, assim, a sua representação textual.  

Dentre tantas formas de construção dos objetos de discurso dentro do texto, destacamos 

nessa pesquisa, o uso referencial do recurso da anáfora.  

As anáforas têm a função de dar continuidade à referenciação dentro do texto, que pode 

ser de maneira direta ou indireta. As formas nominais que costumam retomar referentes já 

introduzidos, com o intuito de enfatizá-los ou explicá-los por meio de informações novas, 

recebem o nome de anáforas diretas ou correferenciais. Já as anáforas indiretas ou não 

correferenciais não retomam, necessariamente, objetos de discursos introduzidos 

anteriormente, mas se remetem a eles, atribuindo-lhes novas significações, ou até mesmo são 

usadas no texto pelas pistas que o cotexto deixa, e assim o interlocutor consegue fazer 

inferências dessa natureza. Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 72) dizem ser  

 

Este é o traço mais marcante das anáforas indiretas: sua interpretação depende 

de outros conteúdos fornecidos pelo contexto, e elas não têm correferência 

com nenhuma outra entidade já introduzida. As anáforas indiretas colaboram, 

pois, enormemente para que o coenunciador junte as peças do quebra-cabeça 

dos sentidos, da coerência textual. 

 

O que diferencia, de fato, as anáforas indiretas das anáforas diretas é exatamente a 

relação que elas estabelecem com elementos vindos do contexto, sem nenhuma referência a 

expressões presentes na superfície textual. Essa categoria referencial permite que o interlocutor 

junte as partes do texto e forme sentidos, construindo, assim, a coerência da atividade verbal.  

Existe um outro tipo de anáfora bem usada na sequência textual, que Cavalcante, 

Custódio Filho e Brito (2014) denominam de anáforas encapsuladoras, caracterizadas por meio 

de uma expressão nominal que sintetiza partes do cotexto, assim como conhecimentos 

adquiridos na interação e discursos armazenados na mente do locutor. As anáforas 

encapsuladoras, devido a sua função de sintetizar o que foi dito, são categorias importantes para 

o uso dos enunciadores no texto, principalmente porque, com elas, a argumentação se torna 

decisiva no alcance do propósito comunicativo do produtor.  
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Após a discussão realizada nesse tópico sobre os princípios básicos da referenciação e 

a recategorização anafórica dos referentes, faremos a seguir uma breve discussão sobre o gênero 

reportagem e sua relevância social. 

 

3 O GÊNERO REPORTAGEM  

 

Entendemos que toda forma de comunicação humana, seja por meio da escrita ou da 

oralidade, é constituída por gêneros. Cada contexto de interação exige e gera seus tipos 

específicos de estilos de textos, possibilitando a inserção ou exclusão dos interlocutores nessas 

determinadas situações sociais. Para entendermos a função e a importância dos gêneros no meio 

social, precisamos recorrer aos estudos de Mikhail Bakhtin, um dos maiores estudiosos dos 

gêneros de todos os tempos.  

Comecemos a refletir sobre a definição de gênero elaborada por Bakhtin (2016, p. 12), 

que o conceitua como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, os quais ele denomina de 

“gêneros do discurso”. Para Bakhtin, cada atividade humana é realizada por meio do uso da 

linguagem, em um campo específico de interação. Essa linguagem, conhecida como linguagem 

verbal, é constituída por enunciados que são específicos e estáveis em cada campo de atividade 

humana. Ainda segundo Bakhtin (2016, p. 12, grifos do autor), cada gênero do discurso possui 

três elementos específicos: “o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional”, que 

“estão indissoluvelmente ligados no conjunto do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um campo da comunicação”. Esses elementos, apesar de serem distintos, 

funcionam juntos na construção de enunciados, de acordo com o contexto de interação e, uma 

vez elaborados, possuem marcas do campo de atividade humana onde são produzidos, 

possibilitando ao interlocutor a interpretação adequada dos gêneros. Bakhtin (2016) defende 

que os gêneros são sociais, pois possuem funções a serem desempenhadas nos variados 

contextos de comunicação e são formados por enunciados extraídos do campo discursivo.  

Diante disso, Koche e Marinello (2012, p. 140) discutem que “o gênero textual 

reportagem informa sobre determinado fato atual de interesse do leitor a que se destina o jornal 

ou a revista, impressos ou on-line, e acresce diferentes opiniões e versões.” Desse modo, 

compreendemos que o gênero reportagem apresenta assuntos atuais e relevantes para o público 

leitor da revista ou jornal. Isso ocorre por meio da observação e coleta dos fatos pelo repórter, 

que se utiliza de entrevistas, depoimentos, entre outras formas, para coletar o máximo de 

informações possíveis e relatar de forma verídica o ocorrido. 
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Além da apresentação do gênero, é importante compreendermos também a relevância 

social da reportagem. O gênero reportagem é importante no meio social, porque tem a função 

de informar o leitor sobre um fato ocorrido. E para isso, o repórter reúne de forma direta e 

interacional as informações possíveis sobre determinado assunto, para que o leitor entre em 

contato com fatos verdadeiros. O respectivo gênero online ou escrito é relevante na sociedade 

pela veracidade com que as informações são coletadas e expostas para o leitor. 

No próximo tópico, analisaremos alguns excertos de uma reportagem online da Revista 

Veja por meio do fenômeno da referenciação. 

 

4 ESTUDO DA RECATEGORIZAÇÃO REFERENCIAL ANAFÓRICA NA 

REPORTAGEM ONLINE, “DAVE CULLEN: ‘ARMAR PROFESSORES É A 

PROPOSTA MAIS IDIOTA QUE OUVI’” 

 

Neste tópico, investigamos as recategorizações referenciais anafóricas e seus possíveis 

efeitos de sentido na reportagem da revista veja online, “Dave Cullen: ‘armar professores é a 

proposta mais idiota que ouvi’”. Selecionamos três excertos da entrevista que compõe a 

reportagem, considerando todo o seu contexto, com a finalidade de verificar, identificar e 

analisar a anáfora direta e os seus possíveis efeitos de sentido na reportagem.  

Visando uma melhor compreensão dos dados analisados, dispomos os excertos neste 

tópico por meio da seguinte identificação: excerto 1, excerto 2 e excerto 3. Em cada excerto 

destacamos os objetos de discurso em negrito e as anáforas diretas em sublinhado. 

Iniciamos a análise fazendo uma breve contextualização da reportagem, em seguida, 

trazemos os excertos selecionados da reportagem e os analisamos tomando como base o recurso 

referencial de anáfora direta. 

De acordo com a Revista Veja, a reportagem “Dave Cullen: ‘armar professores é a 

proposta mais idiota que ouvi’” está organizada em forma de entrevista e relata o que aconteceu 

em 20 de abril de 1999, no famoso massacre dos Estados Unidos, de acordo com a visão do 

jornalista e escritor Dave Cullen, que foi o primeiro jornalista a entrar na escola no dia da 

tragédia e conversar com os sobreviventes. Diante das tristes cenas que presenciou na escola 

do massacre, Dave Cullen lança o relato mais completo do episódio: Columbine (Editora 

DarkSide), e conta em sua entrevista à Revista Veja, como foi afetado com a depressão pelo 

seu objeto de estudo. Além disso, fala um pouco sobre atentados semelhantes, como o que 

aconteceu no Brasil, especificamente em Suzano, em março de 2019. 
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No excerto 1, trazemos a primeira pergunta que compõe a reportagem, em que Dave 

Cullen é questionado sobre o porquê de vinte anos após o massacre, Columbine continua sendo 

a mais famosa tragédia do gênero. Vejamos o excerto: 

 

Excerto 1 

Vinte anos após Columbine, o massacre ainda é a mais famosa tragédia do gênero e inspira novos 

atiradores em vários países. O que explica isso? A crueldade, o planejamento, a tática utilizada pelos 

dois adolescentes assassinos, Eric Harris e Dylan Klebold, foram inéditos. Mesmo após outras 

dezenas de tiroteios, não houve nenhum tão espetacular. O episódio já não está entre os dez mais 

letais dos Estados Unidos. Mas Columbine é visto como um exemplo a ser seguido e superado. 

Podemos dizer que foi a mãe de todos os massacres. 

 

No primeiro excerto identificamos “Columbine” como objeto de discurso que é 

recategorizado cinco vezes por anáforas diretas diferentes. Logo na pergunta do repórter, 

identificamos duas recategorizações para “Columbine”. De acordo com o contexto da 

reportagem, “Columbine” é o nome de uma escola dos Estados Unidos, que em 1999 foi alvo 

de uma brutal violência por parte de dois adolescentes, que entraram nessa escola e mataram 

dezenas de estudantes. O repórter em sua pergunta chama a atenção do entrevistado para o caso 

“Columbine” por meio do uso dos artigos definidos “o” e “a”, que sendo partes constituintes 

das anáforas diretas “o massacre” e “a mais famosa tragédia do gênero”, definem o ocorrido 

como sendo o ato de crueldade mais famoso desse tipo. 

Além dessas recategorizações que já encontramos de antemão na primeira pergunta da 

entrevista, na resposta de Dave Cullen identificamos outras categorizações que dizem muito 

sobre o atentado. O entrevistado refere-se a “Columbine” como “o episódio”, que ao concordar 

indiretamente com o que o repórter já havia dito na pergunta, enfatiza que nunca houve na 

história dos Estados Unidos um atentado tão cruel e bem planejado, como o que ocorreu na 

escola de Columbine e que hoje já é visto como “um exemplo a ser seguido e superado”. Em 

outras palavras, a tragédia de “Columbine” foi tão bem executada, que se tornou uma meta a 

ser alcançada e superada por aqueles que têm a mesma intenção. Dave Cullen conclui a sua 

resposta enfatizando que “Columbine” é a “mãe” de todos os massacres que vinheram depois. 

Isto é, todos os outros atentados que surgiram e surgirão após “Columbine” têm sua inspiração 

e aprendizagem no que ocorreu nessa escola. 

No excerto 1, as anáforas diretas foram constituídas por articuladores axiológicos, que 

segundo Koch (2015, p. 167) “expressa a valoração atribuída aos eventos, ações e situações a 

que o enunciado faz menção”. Nesse sentido, percebemos que tanto o repórter, como o 

entrevistado utilizaram modificadores de valor negativo para conceituar o caso “Columbine”. 
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Além disso, os usos desses modificadores expressaram o posicionamento crítico e comum dos 

envolvidos na entrevista.  

No excerto 2, o repórter questiona Dave Cullen sobre em que momento notou a 

gravidade do massacre. Observe o excerto 2: 

 

Excerto 2 

Como um dos primeiros a chegar à cena do massacre de Columbine, quando notou a magnitude do 

ocorrido? Levou dias para cair a ficha. Ninguém estava preparado para aquela barbárie. A crueldade 

dos atiradores era chocante: eles atiravam em qualquer um para matar. Os corpos ainda estavam 

dentro da escola, e a lista de mortos não tinha saído. As pessoas choravam e diziam não saber por 

quem chorar, pois não sabiam quem estava vivo ou morto. O carro de uma das vítimas virou um 

ponto de homenagem e orações. Era o único veículo que estava fora da barreira policial, e os alunos 

não tinham um corpo para velar. O automóvel, soubemos depois, era de uma garota que foi a primeira 

vítima dos atiradores. 

 

No segundo excerto, o objeto de discurso “Columbine” continua sendo reconstruído no 

cotexto da entrevista. Três anáforas diretas foram utilizadas para recategorizar “Columbine”. A 

anáfora direta “o ocorrido” traz a informação de que quando Dave Cullen chegou na escola de 

“Columbine”, a tragédia já havia acontecido. Na sequência do excerto, o entrevistado categoriza 

“Columbine” como “aquela barbárie”, fazendo referência ao que tinha visto quando chegou na 

escola, em outras palavras, ele define o que viu como um ato cruel e selvagem. Além dessa 

definição, pela primeira vez na entrevista, o jornalista chama “Columbine” de “escola”, 

destacando que a tragédia havia acontecido dentro de uma escola americana.   

O jornalista americano Dave Cullen chama “Eric Harris e Dylan Klebold”, objeto de 

discurso já introduzido no excerto 1, de “atiradores”, anáfora direta que identifica esses jovens 

como os responsáveis pela morte e sofrimento de muitos que estavam na escola no dia da 

tragédia. Além dessa anáfora, é utilizada “eles” para descrever o que “Eric Harris e Dylan 

Klebold” faziam com a arma na mão, atiravam em qualquer pessoa com a intenção de matar. 

Um novo objeto de discurso é introduzido no excerto e reconstruído por anáforas diretas, 

“os corpos”. O referido objeto de discurso tem sua representação construída no excerto por 

meio das anáforas diretas, “a lista de mortos”, “uma das vítimas”, “uma garota” e “a primeira 

vítima”. A anáfora “a lista de mortos” recategoriza “os corpos” e traz a informação de que 

foram muitos os atingidos pelo atentado, não resistindo e vindo a óbito. Já a anáfora “uma das 

vítimas” chama a atenção do repórter e dos leitores para informações importantes, que virão na 

sequência, sobre uma das pessoas mortas no massacre. Essa vítima mencionada, é identificada 

como “uma garota”, que mesmo não tendo a sua identidade revelada, é identificada apenas 

como uma adolescente do sexo feminino. Além dessas anáforas diretas, o jornalista americano 
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especifica, por meio da anáfora “a primeira vítima”, que a aluna foi o primeiro alvo dos 

adolescentes assassinos. Todas essas informações sobre uma única vítima é para mencionar e 

explicar o objeto de discurso “o carro”. 

Dave Cullen introduz o objeto de discurso “o carro”, e o recategoriza com a anáfora 

direta “o único veículo”, trazendo a ideia de exclusividade para o carro da vítima, mencionada 

anteriormente, que se tornou um local de orações por parte dos familiares, já que era o único 

fora da barreira policial. Sendo recategorizado também pela anáfora direta “o automóvel”, o 

objeto de discurso “o carro” é mantido no centro da continuidade de sentido do excerto, sendo 

identificado como pertencente a aluna da escola de Columbine, que foi a primeira vítima dos 

assassinos.  

No excerto 3, o jornalista é questionado sobre a sua posição diante da ideia de armar 

professores como uma das soluções para as tragédias em escolas. Acompanhe a análise do 

excerto 3: 

 

Excerto 3 

[...] Tudo o que os governantes são capazes de produzir são ideias que podem piorar as coisas, como 

armar os professores. 

Depois do massacre de Suzano, a ideia também foi defendida por apoiadores do presidente Jair 

Bolsonaro. Não é uma medida razoável? O presidente brasileiro adora imitar as coisas que Trump 

faz. A ideia de armar os professores é a proposta mais idiota que já ouvi sobre o assunto. Estaríamos 

apenas adicionando mais potencial de violência à rotina de adolescentes. Eles não precisam de mais 

gatilhos, e sim de aconselhamento, de supervisão. O trabalho de um professor é educar para o futuro 

— e isso funciona à base de confiança. Como os alunos terão confiança em um professor que a 

qualquer momento pode apontar uma arma para a cabeça deles e ameaçar dar um tiro? 

 

No excerto acima, identificamos de início o objeto de discurso “armar professores”, que 

é reconstruído ao longo do excerto por meio de três anáforas diretas. A primeira delas é “ideia”, 

que categoriza o objeto de discurso como um ponto de vista dos governantes para solucionar o 

problema da violência nas escolas. A segunda, “a ideia de armar os professores”, é constituída 

pelo objeto de discurso e a anáfora anterior, formando uma nova anáfora. Essa anáfora 

especifica qual a ideia que está sendo discutida neste ponto da entrevista. Após apresentar a 

ideia dos governantes, Dave Cullen apresenta por meio da anáfora “a proposta mais idiota que 

já ouvi sobre o assunto”, o seu ponto de vista, que categoriza a ideia de “armar professores” 

como uma proposta sem inteligência, consequentemente, aqueles que a defendem, como os 

governantes americanos e apoiadores de Bolsonaro são considerados indiretamente como 

ignorantes. Diante disso, a utilização dessa anáfora vai ao encontro do que Cavalcante e Lima 

(2013) dizem, pois, para elas, a recategorização anafórica pode apresentar o ponto de vista do 
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locutor, de maneira que o objeto de discurso vai sendo reconstruído, de acordo com a intenção 

de quem fala ou escreve. 

Um outro objeto de discurso introduzido no texto da entrevista, especificamente nesse 

excerto, é “presidente Jair Bolsonaro”, que tem sua representação construída no texto por meio 

da anáfora direta “o presidente brasileiro”. Entendemos a relação que essa anáfora faz com o 

objeto de discurso “presidente Jair Bolsonaro”, pelo vocábulo “brasileiro”, já que Bolsonaro é 

o atual presidente do Brasil, e essa entrevista data do ano de 2019. Além de dar ênfase ao país 

em que Bolsonaro é presidente, a anáfora destaca que assim como Trump apoia a ideia de armar 

professores, Bolsonaro, imitador de suas condutas, defende também a mesma ideia. Pela 

interpretação anterior da anáfora direta “a proposta mais idiota que já ouvi sobre o assunto”, 

entendemos, de acordo com o posicionamento de Dave Cullen, que Trump e Bolsonaro tem 

algo em comum: a defesa de uma proposta idiota. 

Por fim, Dave Cullen conclui sua resposta com a reconstrução do objeto de discurso 

“adolescentes”, que por meio da anáfora direta “eles” defende que os “adolescentes” não 

precisam de mais armas e sim de direcionamento e supervisão. O entrevistado também utiliza 

a anáfora direta “os alunos” e direciona a sua fala sobre o público estudantil, deixando, por 

meio da anáfora direta “deles”, um questionamento para reflexão sobre a ideia de armar 

professores, de como os estudantes terão confiança em um professor armado em sala de aula, 

que a qualquer momento pode ameaça-los com o dedo no gatilho de uma arma de fogo. 

Diante dos excertos aqui analisados e considerando o contexto de toda a reportagem, 

entendemos que as respostas às perguntas do repórter reconstroem a cena do massacre em 

Columbine, de acordo com a visão do jornalista americano Dave Cullen. A reconstrução do 

cenário trágico é feita por meio da representação textual dos objetos de discurso introduzidos 

no cotexto, que foram recategorizados pelas anáforas diretas. As anáforas diretas, além de 

reconstruir os objetos de discurso, também apresentaram o posicionamento do entrevistado, que 

deixou claro a sua repulsa ao ocorrido e à proposta de armar professores para solucionar o 

problema dos massacres em escolas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente artigo foi investigar as recategorizações referenciais anafóricas 

e seus possíveis efeitos de sentido na reportagem da revista veja online, “Dave Cullen: ‘armar 

professores é a proposta mais idiota que ouvi’”. Diante disso, verificamos que os objetos de 

discurso introduzidos no cotexto foram recategorizados por anáforas diretas, que, ao 
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descreverem o triste cenário do massacre em Columbine, trouxeram sentidos negativos para o 

ocorrido, bem como apresentaram, em alguns momentos, o ponto de vista do jornalista 

americano Dave Cullen, que mostrou a sua repulsa e as consequências diante e após o atentado. 

As anáforas diretas utilizadas nos excertos da entrevista analisada foram constituídas 

em sua maioria por artigos definidos acompanhados de substantivo, como “o massacre”. Em 

alguns casos, o artigo estava dentro de preposições, como por exemplo a preposição “dos”. E 

em alguns momentos a essa constituição foram acrescidos modificadores, que expuseram o 

posicionamento do entrevistado, como em “o presidente brasileiro”. Além disso, houve também 

a utilização de pronomes, que mantiveram os objetos de discurso no centro da referenciação do 

texto, como ocorreu com o objeto de discurso “Eric Harris e Dylan Klebold” e o pronome 

pessoal “eles”. 

Portanto, percebemos que um dos recursos referenciais recorrentes no gênero 

reportagem é a anáfora direta. Esse tipo de anáfora contribui de forma significativa para a 

reconstrução de sentidos dos objetos de discurso, consequentemente na construção de sentidos 

do texto de uma reportagem. Ao constatar que a anáfora direta é um recurso referencial 

recorrente na reportagem do suporte revista, que circula constantemente no cotidiano das 

pessoas, acreditamos que esse tipo de anáfora muito contribui para a elaboração desse gênero 

em outros suportes.  
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RESUMO 

 
Compreender os possíveis equívocos cometidos por alunos no processo de aquisição da escrita pode ser 

de grande valia na construção de novos métodos que auxiliem os professores na prática do ensino. O 

presente artigo buscou mensurar problemas de segmentação indevida e a influência da fala na escrita, 

para isso foi utilizado corpus fruto de uma produção textual semiestruturada aplicada em uma escola da 

cidade de São Miguel com Alunos do 6° Ano do Ensino Fundamental. A partir dos princípios da 

Psicolinguística, buscamos mensurar os dados obtidos para análise, relacionando às discussões teóricas 

elaboradas principalmente por Cagliari (2015), apresentando assim a relação que pode existir entre os 

equívocos cometidos pelos alunos, nos casos de segmentação indevida e as possíveis interferências da 

fala na escrita. Compreendemos ao fim da investigação que, mesmo alunos do 6° ano, que já deveriam 

ter o domínio básico de escrita, cometem equívocos incompatíveis ao nível de escolaridade que 

possuem, principalmente os que estão relacionados à segmentação indevida e à forte interferência da 

oralidade. É preciso considerar que o processo de aprendizagem é contínuo, e mesmo um adulto pode 

não apresentar domínio pleno da modalidade escrita. Dessa forma, se faz necessário pensar em 

estratégias que contemplem esses alunos a se aperfeiçoarem na escrita, já que diante dos dados coletados 

fica claro ainda uma grande deficiência nesse aspecto de formação. Compreendemos, por fim, que se 

trata de modalidades diferentes, pois a língua escrita não tem relação direta com a língua falada, no 

sentido de ser a representação fiel desta, ponto de onde advém a maior dificuldade no processo de ensino. 

 
Palavras-chave: Psicolinguística. Aquisição da escrita. Segmentação. Interferência da fala na escrita.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que todos passam pelo processo de aquisição da fala e, alguns anos depois, 

com a entrada da criança na fase escolar, inicia-se para ela o processo de aquisição da escrita. 

Todos vivemos essa realidade, mas não nos damos conta do quão complexos são esses estágios, 

e mais que isso, a aquisição não ocorre de maneira uniforme ou homogênea. Ao contrário, 

algumas crianças apresentam muitas dificuldades, observáveis a partir de características da fala 

e da escrita, o que nos aponta caminhos para compreender como esses processos. 

A Psicolinguística da aquisição da linguagem e da escrita é um dos ramos da ciência 

Linguística que objetiva investigar e descrever como e quando ocorrem os processos de 
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aquisição, uma vez que a criança não precisa de um ensino formal para aprender a se comunicar 

através da língua, mas é submetida ao ensino formal na aquisição da escrita. 

Este artigo é resultado das discussões teóricas realizadas na disciplina de 

Psicolinguística, do curso de Licenciatura em Letras (Língua Inglesa) e suas respectivas 

Literaturas do Departamento de Línguas Estrangeiras (DLE), Campus Avançado Profa. Maria 

Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). O referido componente curricular tem como objetivo compreender a Psicolinguística 

enquanto ciência que trafega entre a Psicologia e a Linguística e as principais teorias de 

aquisição da linguagem. 

Nesse contexto, considerando o caráter prático da disciplina e como futuros professores, 

nos debruçamos à análise de duas realidades comuns no ensino básico observados a partir da 

coleta do Corpus utilizado. 

Fica claro que, ao adentrar no universo escolar, a criança se depara com um novo imput 

com o qual não estava acostumada, que são os primeiros comandos para a aquisição da escrita. 

O que antes se dava em um processo quase que automático (afinal, não existe um passo a passo 

na aquisição da língua), agora ocorre a partir de comandos estabelecidos pelos professores e o 

sistema de ensino, para que essa criança se torne apta a comunicar-se também através da escrita 

e a decodificar mensagens através da leitura. 

O processo de adaptação não se dá do dia para a noite, ou seja, a criança se tornará apta 

a escrever no momento em que ela inicia o processo de aquisição, já que, muitas vezes, a forma 

padrão culta que é ensinada na escola está distante daquilo que a criança está acostumada a 

utilizar no cotidiano. Cagliari (2005) afirma que existe mais ansiedade por parte de alguns 

educadores e até mesmo do governo, o que pode atrapalhar o processo de aprendizagem, já que 

isso se dá em um ritmo diferente em cada indivíduo. 

Para a análise do corpus, elegemos dois aspectos que nos pareceram relevantes e sobre 

os quais iremos nos debruçar nas demais seções deste artigo, são eles a segmentação indevida 

e a correspondência que existe entre a escrita e a oralidade. Inicialmente, tratamos sobre o 

processo de aquisição da escrita, sobre segmentação indevida e a interferência da fala na escrita, 

depois fazemos a análise dos dados e, por fim, serão apresentados os resultados obtidos na 

pesquisa. 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

1
4

2
 

2 METODOLOGIA 

 

O presente artigo foi elaborado com base na pesquisa realizada na cidade de São Miguel 

– RN, em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, com os alunos do 6° ano do 

Ensino Fundamental. 

Este estudo ampara-se numa abordagem qualitativa de pesquisa, haja vista que nosso 

objeto de estudo são os possíveis equívocos na produção de uma fábula. Nesse sentido, uma 

abordagem qualitativa justifica-se na medida em que nosso objeto de estudo é de cunho 

descritivo-interpretativo. Investigar aspectos da produção de textos e buscar interpretar os 

possíveis resultados que surgirão a partir dos pressupostos psicolinguísticos são objetivos que 

se alinham ao tipo de pesquisa qualitativa.  

Como instrumentos de construção de dados – em ciências humanas os dados são 

construídos juntamente com os partícipes da pesquisa, e não estão prontos, na realidade, para 

serem coletados – utilizamo-nos da proposta semiestruturada de uma produção textual, a fábula. 

Decidimos por utilizar esse instrumento para fazer uma (simples) triangulação dos dados, da 

produção dos alunos e dos possíveis equívocos, associados à influência de fatores sociais nas 

produções. 

A proposta de produção semi estruturada consiste na ida a campo, in loco, com um 

roteiro previamente construído para a elaboração de uma produção textual, mas que permite 

abertura para que novas realidades/descobertas surjam no decorrer da pesquisa. 

O gênero escolhido para a produção foi uma fábula, já que este havia sido o último 

gênero trabalhado pelo professor em sala de aula. E o roteiro elaborado previa que os alunos 

utilizassem os conhecimentos adquiridos nas aulas de produção textual na elaboração de uma 

fábula, que poderia ser inédita, ou a reprodução das fábulas apresentadas pelo livro didático. 

Após a construção dos dados, categorizamos nossas análises em: segmentação indevida 

e a interferência da fala na escrita. Para análise dos dados, buscamos fontes que reflitam sobre 

os principais pressupostos sobre a aquisição da escrita. 

 

3 PSICOLINGUÍSTICA DA AQUISIÇÃO DA ESCRITA 

 

Toda criança aprende a falar, e aprende a falar através do convívio com outros 

indivíduos que as estimulam a darem seus primeiros balbucios, esses que depois tornam-se 

palavras, essas que depois tornam-se frases simples, até chegarmos a enunciados completos e 

complexos. Para nós é algo muito natural que uma criança com meses de idade já comece a 
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elaborar suas primeiras palavras e algum tempo depois, ainda nos anos iniciais, já esteja falando 

com clareza, mas tudo isso, apesar de se dar de uma maneira natural, envolve processos 

cognitivos e interacionais extremamente complexos. 

O termo aquisição surge, Segundo Name (2015, p. 71), do fato de que a criança 

realmente adquire espontaneamente a língua falada à sua volta, pelo fato de que esse processo 

ocorre espontaneamente e com qualquer língua do contexto social em que esse indivíduo esteja 

inserido, assim como a língua de sinais. 

Quando estudos começaram a ser desenvolvidos tratando do assunto da aquisição da 

linguagem, temos aí o prenúncio do que seria hoje o campo de conhecimento da 

Psicolinguística. Inicialmente, teóricos desejavam compreender como se dava o processo de 

aquisição de uma língua por parte da criança, já que era observável que a mesma ocorre de uma 

maneira gradual. Name (2015, p. 72) apresenta um breve histórico do surgimento desse novo 

campo de conhecimento que tem como marco inicial a teoria Behaviorista, desenvolvida por 

Whatson (1957, p. 81), mas que tem como principal representante na linguagem, Skinner, que 

em 1957 lançou o livro Verbal Behavior, e “sua tese central diz: “Em todo comportamento 

verbal, há três eventos importantes a serem considerados: um estímulo, uma resposta e um 

reforço” (SKINNER, 1957 apud PAIVA, 2014, p. 14). O que Skinner afirma é que o processo 

de aquisição da linguagem acontece através da sócio-interação, o que, até esse ponto, é um 

consenso entre os teóricos. Porém, Skinner defendia que para que haja aquisição, era necessário 

um estímulo e uma resposta do indivíduo. A partir dessa resposta, se fazia necessário um reforço 

(e esse reforço poderia ser positivo ou negativo), ocorria então a aprendizagem daquele 

comando, que iria se repetir ao passo que o estímulo inicial fosse novamente apresentado. 

Em 1959, Chomsky elabora uma crítica à teoria de Skinner, afirmando que a criança 

seria capaz de elaborar diversos enunciados diferentes, mesmo diante de estímulos limitados, 

além disso, a criança adquire um conhecimento do funcionamento de uma língua que não está 

explícito nos estímulos linguísticos que ouve (CHOMSKY, 1986 apud NAME, 2015, p. 72). 

Lenneberg (1967, apud NAME 2015, p. 72) defendeu a hipótese de que haveria um 

período crítico no qual a criança teria uma maior facilidade para adquirir uma língua, e que 

exposta naturalmente aos mecanismos linguísticos do ambiente social, a mesma seria capaz de 

utilizar os recursos aprendidos, mas de forma criativa, podendo criar novas possibilidades de 

fala. 

Qual seria então o papel da Psicolinguística diante dos pressupostos apresentados? 

Existe aqui a consciência de que são processos cognitivos complexos que envolvem a aquisição 

da linguagem, dessa forma, se faz necessário compreender como se dá esse processo de 
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aquisição, ou seja, cabe a Psicolinguística debruçar-se no estudo dos processos cognitivos 

envolvidos na aquisição de uma nova língua pelos indivíduos. 

No presente artigo, buscamos os pressupostos da Psicolinguística sobre a aquisição da 

linguagem escrita para a devida análise do corpus. A aquisição da escrita tem início desde muito 

cedo, quando a criança rabisca em folhas ou se imagina lendo algo que está escrito. Mas, é 

efetivamente aplicado quando a criança inicia sua vida escolar. Segundo Cagliari (2009, p. 88), 

“a escrita, seja ela qual for, tem como objetivo primeiro permitir a leitura”, ou seja, quando 

falamos em aquisição de língua escrita, estamos falando também de leitura, logo, quem lê, 

escreve, porém, nem todos que escrevem conseguem ler, já que podem apenas copiar um texto 

ou terem decorado uma sequência de letras. 

A partir do momento em que o indivíduo é inserido no contexto escolar, inicia-se uma 

nova jornada, ao qual não estão adaptados, alguns, a depender da realidade social, sequer 

tiveram contato constante com a leitura e escrita, dessa forma, o processo pode ser mais lento 

para uns, do que para outros, assim como mais prazeroso para alguns, e todos esses fatores vão 

interferir diretamente no desenrolar dos comandos de aprendizagem realizados na escola, já que 

diferentemente do que acontece com a fala, apesar da aptidão, a leitura e a escrita são 

assimiladas a partir de comandos específicos para que a criança desenvolva tais habilidades.  

Outro fator pertinente é que, desde o início, a referência que a criança possui para 

expressar-se é a fala, porém, na escola, ela começa a compreender que as regras que regem a 

língua escrita não são as mesmas que utilizamos na linguagem oral informal, esse conflito 

precisa ser superado para que, de fato, o indivíduo consiga decodificar e produzir textos aceitos 

de acordo com a norma culta. “Isso implica em uma desestruturação do sistema linguístico 

construído, seguida de uma reestruturação que comporte os novos saberes com os quais o 

sujeito entra em contato” (PEREIRA, 2011, p. 274). 

É assim que somos inseridos no contexto dos equívocos produzidos nos textos por 

alunos. “A produção de um texto escrito envolve problemas específicos de estruturação do 

discurso, de coesão, de argumentação, de organização das ideias e escolha das palavras, do 

objetivo e do destinatário do texto, etc.” (CAGLIARI, 2009, p. 106), o que exige muitos dos 

sujeitos submetidos a esse contexto. Cagliari (2009) ainda afirma que, na escola, muitas vezes 

os erros e as experimentações não são bem-vindos, o que acarreta uma produção diferente 

daquela que utilizamos na fala, que é permeada pela tentativa, erro, adaptações, criatividade, 

etc. 
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4 QUESTÕES DE SEGMENTAÇÃO INDEVIDA 

 

No início de vida escolar, a criança tem apenas a fala como referência de comunicação, 

e sabemos que a escrita não segue as mesmas regras que já foram assimiladas pelas crianças. É 

preciso um esforço maior por parte do aluno, principalmente no quesito abstração, já que a 

escrita é a representação gráfica de sons, o que não quer dizer que todos os sons serão grafados 

da mesma forma, e isso é um ponto de grande confusão, já que a escrita trata-se de um processo 

abstrato em que é necessário realizar uma nova assimilação entre símbolos e fonemas. 

Outro ponto importante, ao qual nos deteremos, é que na fala não existe separação de 

palavras. Algumas expressões ou frases inteiras são ditas em tamanha continuidade, que a 

criança não é capaz de distinguir onde começa e termina determinada palavra, logo isso é 

transferido para a escrita. Gagliari (2009, p. 125) afirma que: “Às vezes, devido à acentuação 

tônica das palavras, pode ocorrer uma segmentação indevida [...]”. 

Dessa forma, na segmentação indevida, a criança separa a sua escrita devido à sílaba 

tônica ou acentuação gráfica, ou seja, tende a separar a sílaba tônica do restante da palavra, 

como veremos nos exemplos coletados. 

 

5 INTERFERÊNCIA DA FALA NA ESCRITA 

 

Segundo Maranhe (2011, p. 142), “a palavra escrita representa a palavra falada”. No 

entanto, nem sempre saber falar garantirá saber escrever de forma correta. No início do processo 

de aquisição da escrita, é perceptível que alguns alunos do 6º ano do ensino fundamental 

escrevem as palavras da forma que as escutam. O equívoco se dá pelo fato de que a fala e a 

escrita são duas modalidades diferentes da língua. Contudo, é possível que os sons de alguns 

fonemas sejam confundidos devido à semelhança na pronúncia. Silva e Souza (2014) 

consideram que: 

 

[...] a criança aprende a escrever tendo por base sua oralidade, é preciso 

compreender como se dá a produção dos sons do português para que possamos 

entender que as produções escritas dessas crianças nada mais são do que 

construções e reconstruções de regras que vão sendo aprendidas ao longo do 

processo de aquisição da escrita (SILVA; SOUZA, 2014, p. 75). 

 

Assim, é comum que alguns alunos confundam o som de palavras com “s” por “z”, com 

“u” por “l” etc. Ficam evidentes equívocos como “rezouvel” e “aumoço”, deixando claro que 

os alunos escrevem da mesma forma que as escutam, já que não compreendem a diferença da 
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transição do que é falado para o que é escrito. Bessa, Oliveira e Bezerra (2012, p. 204) trazem 

a seguinte justificativa: “Nesse momento dos primeiros contatos com a escrita, as crianças não 

param para pensar como escrever, pois ainda não têm uma noção clara do que seja a escrita e, 

assim, elas escrevem exatamente como falam”. 

A ausência do estímulo à leitura pode ocasionar falhas, como estas citadas acima, no 

processo de aquisição da escrita, tendo em vista que “Um dos fatores mais importantes para a 

construção da linguagem deve-se à leitura [...]. Além disso, o hábito de leitura melhora a 

escrita”.1 Sendo assim, é necessário que pais e professores incentivem as crianças a tomar gosto 

pela leitura desde cedo, como forma de melhorar sua escrita e expandir seu vocabulário. 

Vale ressaltar que os fatores sociais aos quais a criança está exposta influenciam à sua 

maneira de falar, influenciando, também, a forma como escreve. Crianças que se desenvolvem 

em ambientes aos quais têm contato com um contexto de letramento tendem a desenvolver um 

vocabulário maior do que crianças que crescem em favelas e bairros periféricos, por exemplo 

em que, em alguns casos, os pais ou as pessoas com quem a criança tem contato por vezes não 

têm escolaridade ou possuem a oralidade marcada pelo contexto que estão inseridos. Cabe ao 

professor compreender as variações linguísticas presentes no dia a dia de cada um, suas 

peculiaridades e diferenças. 

 

6 O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO À ESCRITA 

 

Compete ao professor também a missão de fazer com que as crianças conheçam o 

processo de como a escrita se desenvolveu ao longo do tempo e como tem evoluído desde os 

escritos nas paredes das cavernas até os escritos digitais mais modernos e, acima de tudo, deve 

reconhecer sua importância para o desenvolvimento da comunicação e interação entre os seres 

humanos, conforme defende Bordignon e Paim (2015): 

 

O processo de ensino da escrita para as crianças exige que o professor conheça 

como ela se desenvolve, para assim, realizar mediações significativas para que 

a criança se aproprie do sistema de escrita alfabética considerando as 

experiências de letramento que este vivencia em seus contextos. 

 

Oliveira (1998, p. 70-71 apud Bordignon e Paim 2015) sugere que a alfabetização se 

desenvolva num contexto de interação pela escrita e que deve ser abandonada a prática 

                                                             
1 ORALIDADE E ESCRITA. Toda matéria, 2018. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/oralidade-e-

escrita/. Acesso em: 27 set. 2019. 

https://www.todamateria.com.br/oralidade-e-escrita/
https://www.todamateria.com.br/oralidade-e-escrita/
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alfabetizadora que esteja fora do contexto social o qual a criança está inserida, seja com relação 

à vida real ou ao mundo imaginário da criança, de modo que faça sentido para ela. Essa prática 

deve seguir durante os anos posteriores, e a criança deve ser estimulada a produzir seus próprios 

escritos acerca daquilo que vivencia, como forma de treinar e aprimorar sua escrita pondo em 

prática o que aprende. 

Para que não se torne uma prática maçante e vista como “obrigatória” pelos estudantes, 

o professor pode propor aos alunos para escrever sobre o que gostem, atraindo-os a desenvolver 

o prazer pela escrita. Harmer (1998, p. 80) diz que o professor deve tomar decisões com base 

no nível de linguagem que os estudantes dominam, e descobrir quais são seus interesses a fim 

de que escrevam sobre o que gostam, de modo que o que for escrito não seja útil somente a 

quem escreve, mas como forma de motivar os alunos a desenvolver a escrita.  

Harmer (1998, p. 80) propõe que os professores iniciem incentivando os alunos a 

produzir textos simples, tais como cartões postais, pequenos poemas, cartas, composições 

narrativas etc. Harmer (1998, p. 80-83) propõe também seja elaborada uma sequência de escrita, 

de modo que o professor possa dividir os níveis de escrita em inicial (propondo a elaboração 

dos gêneros citados acima); intermediário: os alunos desenvolveriam novas versões de textos e 

produziriam manchetes de jornal e artigos de revista; e avançado: quando os alunos estivessem 

aptos a produzir relatórios, redações e narrativas mais complexas. 

 

7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Diante dessas colocações, vamos aos casos que surgiram nas fábulas elaboradas pelos 

alunos do 6° ano. 

Um dos casos mais comuns é que os alunos confundam a separação de palavras que 

existem estando colocadas sós, dessa forma, acreditam que a mesma é grafada separada de seu 

sufixo, como no exemplo: “com mingo” que, além de apresentar um erro de grafia, e uma escrita 

fonológica, temos a presença de com que isoladamente, na língua portuguesa, exerce função de 

preposição e por ocorrer com certa frequência, pode ser facilmente confundida em palavras que 

apresentam esse fonema. Para dar conta do sufixo da palavra, o aluno fez uso de um termo 

inexistente na língua portuguesa, mas que atendia perfeitamente a necessidade do momento. O 

sufixo “mingo” é então criado, seguindo um esquema, que do ponto de vista lógico, não 

podemos afirmar que houve erro, já que o aluno conseguiu corresponder aos fonemas da palavra 

(se assim, considerarmos também os aspectos sociais envolvidos), porém a resolução dada 

claramente não atende à norma padrão culta. O mesmo ocorre em outro texto em que vemos a 
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construção “em bora”, na qual também é feita a confusão da preposição em com o sufixo criado 

bora. Outro caso claro, e que está presente no mesmo texto, é a junção da expressão com 

certeza, que foi grafada da seguinte maneira: “conserteza”. 

Além de casos de segmentação, foram identificados casos de juntura, no qual o aluno, 

influenciado pela fala, acaba juntando palavras como se fossem uma, já que “Os grupos tonais 

do falante, ou conjuntos de sons ditos em determinadas alturas é um dos critérios que a criança 

utiliza para dividir sua escrita” (CAGLIARI, 2009, p. 125). O exemplo a seguir mostra como 

isso ocorre, quando o aluno faz a junção da expressão “muitaraiva” em vez de muita raiva e 

“maise” no lugar de mais se. Onde deveriam ser grafadas duas palavras, encontramos apenas 

uma. 

Já para os casos de interferência da fala na escrita, foram identificados alguns casos de 

trocas de letras, além de plurais não aplicados, o que podemos salientar como uma confusão 

comum na oralidade, em falantes da região. 

Em um dos textos, temos os seguintes exemplos: aumoço; conseguil; avizar; dormil; e 

rezouvel. Neste caso, podemos destacar a dificuldade que o aluno apresentou em diferenciar a 

grafia das palavras com l e u, já que na oralidade o som de ambas é muito semelhante, realidade 

que também ocorre nas palavras que tem som de z, mas que são grafadas com s, como no caso 

de avisar. Por fim, o aluno supracitado ainda comete ambos os equívocos na palavra rezouvel, 

em que o mesmo troca o u e o s. 

O segundo aspecto a ser observado foram os casos de plural ou de s suprimido por não 

existir correspondente na fala, como nos recortes a seguir: 

 

“[...] eles não se falavam porque tinha medo um do outro”; 

“[...] pensavam que eles era legais”; 

“[...] nois vai sair juntos?”; (PESQUISA, 2019 – destaques nossos). 

 

Nos casos acima, todos retirados de uma mesma produção, vemos a dificuldade que se 

estabelece com relação ao plural. O curioso é que, em alguns momentos, como em “eles não se 

falavam [...]” e “pensavam que eles [...]” o plural está aplicado da forma correta, assim como a 

grafia das palavras, o que nos leva a concluir que os equívocos apresentados pelo aluno, 

correspondem, justamente à interferência da fala, já que erros como “eles era” e “nois vai” 

são absolutamente comuns em determinados meios sociais. 

Vejamos agora as seguintes formulações: difisiu; fasil e faliseu. Aqui estão casos 

clássicos de troca do c pelo s, já que, na compreensão de alunos nos anos iniciais, o s terá um 
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som característico ao qual o c não corresponderia. Acima temos então a grafia das palavras 

difícil, fácil e faleceu. 

Surgiram também uma troca em uma palavra grafada com x: próximo e que na produção 

emergiu como “prosimo”, já que o x não corresponderia ao som emitido na oralidade. 

A grande questão a ser observada é que a pesquisa foi realizada com alunos do 6° ano, 

ou seja, espera-se que os mesmos já tenham o domínio da língua escrita, já que vivem o processo 

de aquisição desde o início do ciclo escolar, porém ainda existe forte influência da oralidade na 

escrita e até mesmo uma escrita sem consciência das utilizações corretas na grafia. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a realização deste trabalho, concluímos que alunos do 6° ano ainda apresentam 

dificuldades em desenvolver a escrita corretamente. Foi diagnosticado que as crianças se 

baseiam na fala para desenvolver a escrita, ocasionando uma série de erros ortográficos e 

segmentação indevida. 

Faz-se necessário que o professor se atente às produções textuais dos alunos e mostre a 

diferença entre a linguagem oral e a escrita, de modo que percebam que, mesmo que duas letras 

tenham som parecido ou até mesmo igual, apenas uma das letras pode ser aplicada da forma 

correta, como é o caso das consoantes u e l, k e c, s e z, c e s, e ainda c e ss. 

Para resolver esse problema, o professor poderia incentivar seus alunos a lerem mais 

livros como forma de expandir o vocabulário e reconhecer a grafia correta de palavras que já 

conhece. O professor pode também motivar os alunos a fazerem mais produções textuais, 

corrigindo os equívocos apresentados. 

A escola pode também fornecer aulas de reforço de língua portuguesa para os alunos 

com mais dificuldade, a fim de possam superá-las e, com o tempo, desenvolver a escrita de 

forma correta. Além disso, a instituição poderia investir em eventos de língua portuguesa que 

incentivasse os alunos a desenvolver produções textuais e apresentá-las, como, por exemplo, 

chá poético, comemoração do dia do livro, entre outros. 
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RESUMO 

 
A Análise do Discurso (AD) como campo do conhecimento interdisciplinar contribui, ao longo de sua 

história, para o desvelamento dos panos textuais que cobrem, muitas vezes, os sentidos do discurso. 

Suas contribuições são imensuráveis para a análise de construção de sentidos. Dessa forma, esse estudo 

busca empreender uma análise dos discursos entoados por traficantes cariocas no momento em que 

obrigam, através do medo e da violência, o fechamento de um terreiro de religião de matriz africana. O 

corpus dessa pesquisa foi construído a partir de notícia publicada em 2017 sobre o fechamento de um 

terreiro, e transcrição de um vídeo com as falas dos sujeitos do tráfico. Os princípios teóricos e 

metodológicos da AD orientaram a pesquisa, definindo as categorias: interdiscursividade, memória e 

identidade como passíveis de análise. Ao fim do estudo, compreendemos que há vozes oriundas de 

tempos e espaços que nos remetem à Inquisição e ao Brasil Colonial, atualizando sentidos do racismo e 

do preconceito contra negros e praticantes de religiões de matriz africana. Por utilizarem-se do discurso 

religioso cristão neopentecostal, vendo-se como servos do Cristo, mas para isso valendo-se da violência, 

o discurso dos sujeitos do tráfico é contraditório e alienado. 
 
Palavras-chave: Análise do Discurso. Intolerância Religiosa. Religiões Afro-brasileiras. Contradição 

discursiva. 

 

1 INICIANDO A CAMINHADA  

 

O título deste artigo retoma o verso da canção “Pra não dizer que não falei das flores”, 

escrita por Geraldo Vandré em 1968, que se tornou, naquela época, hino da luta contra a 

ditadura instaurada em 1964. Interligamos os sentidos da referida música com os da luta contra 

a intolerância religiosa praticada contra terreiros e adeptos das religiões afro-brasileiras no 

Brasil dos últimos anos. Em tempos em que (nos) questionamos os limites da atual democracia 

em nosso país, escrevemos sobre a luta dos povos de matriz africana por liberdade de credo. 

Logo de início é preciso afirmar que a religião de um povo vale aquilo que seu povo vale para 

a sociedade em que vive. 

Este artigo é resultado de discussões teóricas realizadas durante a disciplina Análise do 

Discurso (AD), do Curso de Licenciatura em Letras/Língua Inglesa e suas Respectivas 
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Literaturas, do Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), Campus Avançado Profa. Maria 

Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM), Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). O referido componente curricular objetiva refletir sobre a constituição histórica e 

epistemológica da Análise do Discurso Francesa, utilizando-se de suas categorias teóricas-

analíticas para a análise de discursos institucionais e não-institucionais. 

Nessa perspectiva, e observando o contexto social, político e histórico do Brasil nos 

últimos anos, em que um discurso conservador de valores, crenças e culturas buscam 

hegemonia, ceifando os direitos conquistados por populações que historicamente estiveram à 

margem da sociedade, entre estas os afro-brasileiros, empreendemos uma análise acerca da 

intolerância religiosa praticada pelo tráfico, na região Sudeste do país, contra terreiros de 

religiões de matriz africana: Umbanda e Candomblé.  

Nos últimos anos, o número de atentados contra terreiros de Umbanda e Candomblé 

cresceu, principalmente na região Sudeste do país. Dados da Comissão de Combate à 

Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro estima que mais de 100 (cem) terreiros estejam sob 

ameaça, e 85 (oitenta e cinco) tenham sido alvos de violência1. A mando de chefes do tráfico 

local, dirigentes das casas de santo2 se veem obrigados a fechar suas casas e, muitas vezes, 

mudar para outro Estado.  

O que nos moveu a analisar essa situação foram os discursos entoados pelos traficantes 

para o fechamento dos terreiros: “Em nome de Jesus”. O discurso neopentecostal, pautado no 

racismo-intolerância de associar as religiões de matrizes africanas ao demônio cristão, 

alicerçam e legitimam a violência contra as casas de axé. As teorias do discurso nos ensinam 

que toda prática é alicerçada e legitimada por um discurso que a precede: “Foucault estabelece 

explicitamente as relações entre os dizeres e os fazeres, isto é, práticas discursivas materializam 

as ações dos sujeitos na história” (GREGOLIN, 2007, p. 15).  

São as condições sociais e históricas que produzem discursos ou silêncios, que 

permitem, ou não, os dizeres; o que pode ou não ser dito. Em uma sociedade onde se questiona 

a democracia, onde a pauta conservadora se instala, abre-se caminho para que discursos de ódio 

e intolerância se propaguem: o que era velado torna-se discurso e, deste, prática. O Brasil, pela 

sua própria história de colonização e violência contra africanos, sempre foi racista/intolerante, 

mas, nas últimas décadas, por questões históricas de ampliação dos direitos humanos, o discurso 

                                                             
1 Dados obtidos em notícia publicada no portal G1.com: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2019/05/27/traficantes-dao-ordem-para-fechar-terreiros-na-baixada-fluminense.ghtml 
2 Nesse artigo estaremos utilizando as expressões: “casa de santo”, “casa de axé”, “terreiro” para indicar os locais 

onde se pratica as religiões de matriz africana. 
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de ódio estava velado. Mas, com as atuais condições sociais, o que antes era silêncio torna-se 

dito. E prática de violência (FERNANDES, 2017, p. 117). 

O corpus de análise é baseado em notícia publicada na mídia brasileira em 2017, na qual 

uma mãe de santo é obrigada a destruir seu próprio terreiro. A esta notícia é vinculado um vídeo, 

gravado pelo próprio traficante, no qual ouvimos e vemos a religiosa que, sob ameaça constante 

do sujeito, quebra artefatos sagrados para a religião. Realizamos a transcrição do vídeo para a 

análise do discurso do traficante, observando suas raízes históricas. Categorias como 

interdiscurso, identidade e memória permearam nossas análises.  

Assim, o artigo está estruturado da seguinte forma: em um primeiro momento, 

realizamos um percurso teórico acerca das principais categorias que serviram de análise para a 

compreensão do corpus. Logo após, temos os resultados da pesquisa, para, por fim, trazermos 

alguns apontamentos a título de considerações finais.  

 

2 ANÁLISE DO DISCURSO: APONTAMENTOS INICIAIS 

 

“Vem vamos embora/ que esperar não é saber/ 

Quem sabe faz a hora/ não espera acontecer” 

 

Conforme expusemos no subitem anterior, este estudo estrutura-se a partir dos 

princípios teóricos e metodológicos da Análise do Discurso de linha francesa (AD): campo de 

estudo interdisciplinar que oferece conceitos estruturantes para analisarmos os acontecimentos 

discursivos, tendo em vista que toma como objeto a produção de efeitos de sentidos, “[...] 

realizada por sujeitos sociais, que usam a materialidade da linguagem e estão inseridos na 

história” (GREGOLIN, 2007, p. 13).  

O entrelaçamento do discurso, do sujeito e da história, estruturados pela linguagem, 

compõem o arcabouço conceitual da AD. O discurso é visto como prática social, que é 

historicamente determinada, e que constitui o sujeito. A construção dos sentidos é possível pela 

análise da materialidade discursiva, que é texto/linguagem, dentro de um contexto histórico e 

geográfico específicos, que são cruzados pela ideologia e pelas contradições sociais. Agregue-

se ao exposto o sujeito que fala, ou que cala, que é síntese dessas forças, que tem sua 

subjetividade moldada por esses acontecimentos sociais, históricos, ideológicos e culturais. 

Pela análise dos dizeres emitidos em um dado contexto social e histórico, podemos 

compreender os processos de construção de sentidos, que são ideológicos, observando as 

relações entre os sujeitos, entre os sujeitos e a História, e entre os sujeitos e a ideologia. Segundo 
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Fernandes (2005), a ideologia materializa-se nos discursos e estes são materializados pela 

linguagem em forma de texto. Ao analisarmos os discursos, devemos contextualizar os sujeitos 

que falam em um dado contexto histórico que influencia a produção dos dizeres. Nada do que 

se diz, ou se cala, é neutro e sempre há relação entre a construção dos sentidos, com o sujeito e 

com a história.  

O sujeito na AD é visto como um ser constituído por diferentes vozes sociais, marcado 

pelas contradições históricas de determinado momento e estruturado pela linguagem. Ao 

escolhermos como corpus de análise os ditos entoados pelo tráfico, quando estava a obrigar 

uma dirigente a fechar sua casa de santo, contextualizamos esse sujeito que fala, que é 

atravessado pela ideologia (religiosa), em um momento histórico específico: o do avanço de 

uma pauta conservadora em nosso país. Por isso, as categorias memória discursiva, 

interdiscursividade e intolerância religiosa estão presentes em nossas análises e discussões. 

A interdiscursividade é compreendida como a presença de diferentes discursos, que têm 

origens em diferentes momentos históricos, que se entrelaçam no interior de uma formação 

discursiva. “Diferentes discursos entrecruzados constitutivos de uma formação discursiva 

dada” (FERNANDES, 2005, p. 61). A formação discursiva é o que determina o que podemos 

dizer, ou não, em determinado momento histórico-social específico; o dizer analisado sob 

determinadas condições de produções específicas.  

Todo discurso insere-se em uma memória social: “[...] a estruturação do discursivo vai 

constituir a materialidade de uma certa memória social” (PÊCHEUX, 1999, p. 11 apud 

FERNANDES, 2005, p. 56). Esse espaço de memória condiciona o funcionamento dos 

discursos, e estes exprimem uma memória coletiva na qual os sujeitos estão inseridos. Os 

sentidos de uma formação discursiva devem ser procurados em uma memória social que a 

estrutura e legitima. 

Segundo Fernandes (2017), a intolerância religiosa praticada contra as religiões de 

matriz africana tem origem no Brasil Colonial. O pensamento colonial, de segregação e 

racismo, compõe o que a autora chama de racismo religioso. A Constituição de 1891 afirma 

que o Estado brasileiro é não-confessional, ou seja, não possui religião oficial, e aceita e respeita 

quaisquer religiões. Após a ditadura de 1964, a Constituição de 1988 reafirma esse princípio, 

advogando que liberdade de crença é princípio fundamental do Estado brasileiro.  

Toda vez que um direito tem que ser legitimado por leis, implica dizer que ele está sendo 

negligenciado ou negado. É evidente que o direito à liberdade de crença sempre foi negado aos 

praticantes de religiões de matriz africana, tais como o Candomblé, Umbanda, Catimbós etc. 

Somente em momentos iniciais da escravidão no Brasil era que os negros podiam realizar suas 
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danças, batuques e festas; e isso quando os senhores coloniais queriam apaziguar as relações 

entre eles e os escravos. No século XVIII, as práticas religiosas africanas “[...] eram 

consideradas manifestações de magia ou feitiçaria, e passíveis de punição pelo código canônico 

e perseguidas pela igreja e pelas autoridades” (FERNANDES, 2017, p. 119). 

A crença de que os rituais e as magias dos africanos podiam causar malefícios criou 

fortes raízes no Brasil, desde seu período colonial. E isso não só trouxe efeitos marcantes para 

o imaginário dos colonizadores, como deixou as religiões de matriz estigmatizadas por toda a 

história brasileira. E são esses estigmas, esse preconceito/ racismo que veremos atualizados no 

discurso dos sujeitos do tráfico. Essa história que é ainda mais antiga, nos remete aos próprios 

tribunais da Inquisição Católica.  

Outra categoria teórica que alicerçou nossa pesquisa foi a da identidade. Para essa 

reflexão, utilizamo-nos das discussões de Hall (2011). Dentro de um paradigma da pós-

modernidade, o citado autor explicita que as identidades modernas, frutos de centros fixos de 

sentidos, estão em declínio em nossa sociedade atual, pois ocorre um descentramento das 

identidades. Esse deslocamento, ou descentramento, faz com que percamos a falsa noção de 

que as identidades são plenamente unificadas, e não como mecanismo de sutura entre o 

individual e o coletivo. Por isso, seria melhor que falássemos em processo identitário: a 

identidade como discurso sempre em (re)significação (HALL, 2011). 

Na próxima sessão estaremos a discutir os dados da pesquisa, analisando o corpus 

construído. Logo após, alguns apontamentos a título de considerações finais. 

 

3 ANÁLISE DISCURSIVA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA 

 

“Ainda fazem da flor/ Seu mais forte refrão/  

E acreditam nas flores/ Vencendo o canhão” 

 

Nesta sessão, trazemos as análises construídas partindo das categorias teóricas 

dissertadas no item anterior. Em um primeiro momento, interdiscursividade e memória estão 

alicerçando nossas reflexões analíticas, haja vista que não teremos, com o corpus deste estudo, 

como separá-las. As vozes que se interligam, formando a rede discursiva que é o discurso dos 

sujeitos do tráfico, têm raízes em uma memória que é oriunda de um espaço e de uma história 

medievais, atualizando-se no contexto histórico brasileiro. Logo após, analisaremos a 

identidade dos sujeitos e das religiões de matriz africana, partindo do discurso do tráfico.  
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O que leva sujeitos do tráfico, que vivem e sobrevivem do medo e da violência contra 

outros, a mandar fechar terreiros de religiões de matriz africana, sob o álibi de que são servos 

de Cristo? Que discursos precedem essa prática? Logo no início do vídeo, segundo dados da 

notícia, sete homens armados invadem a casa de santo e obriga a sacerdotisa a quebrar os 

objetos, ouvimos:  

 

“Olha aqui, meus amigos, a capeta chefe está aqui, ó! Toca fogo em tudo! 

Quebra tudo! Apaga vela! Pelo sangue de Jesus tem poder! Arrebenta as guias 

tudo! Todo mal tem que ser desfeito, em nome de Jesus! Todo mal! 

(TRANSCRIÇÃO, 2019 – destaques nossos).  

 

Neste primeiro trecho, podemos ouvir muitas vozes, oriundas de muitos lugares e 

tempos históricos. Esse emaranhado de discursos é alinhado para compor o (não) dito transcrito 

acima. As expressões “sangue de Jesus tem poder” e “em nome de Jesus” são utilizadas há 

décadas por religiosos protestantes, principalmente na atualidade com os denominados 

neopentecostais. Ou seja, o discurso entoado pelo tráfico é oriundo de um espaço discursivo 

também religioso e atualiza uma historicidade de preconceito que sempre permeou a relação 

entre cristãos e religiões de matriz africana. 

Historicamente, as religiões de matriz africana foram alvo de perseguições dos cristãos, 

no início pela hegemonia de católicos. Na época da Inquisição3, pessoas consideradas 

feiticeiras, que praticavam bruxarias, eram perseguidas e mortas pelo Tribunal da Santa 

Inquisição. No Brasil, os africanos escravizados, que buscavam manter suas tradições 

religiosas, eram marginalizados pela sociedade branca. Com a ampliação do número de 

protestantes, estes também iniciaram a perseguição contra praticantes de religiões de matriz. 

Para isso, desde sempre, houve a associação da figura cristã “diabo/satanás”, com as religiões 

oriundas das práticas africanas. 

Como símbolo do mal para os cristãos, satanás agregou uma carga negativa para os 

praticantes de religiões de matriz, quando foram associados a essa figura. Há, nesse sentindo, 

uma contradição discursiva imensa: as religiões de matriz africana não acreditam nessa figura 

que é de essência cristã; para aqueles, o mal não é personificado em um único ser, mas o mal 

está presente em cada ser humano.  

                                                             
3 A Santa Inquisição foi um movimento político-religioso que teve espaço entre os séculos XII e XVIII, na Europa 

e Américas, visando recuperar os cristãos acusados de heresia. Os métodos de acusação, julgamento e busca de 

depoimento (a base de tortura), fizeram desse momento um dos mais sangrentos da História. Entre os crimes que 

uma pessoa poderia ser acusada, está o de bruxaria – que seria a cura por ervas, ou rituais que não comungavam 

da doutrina católica (GINZBURG, 1988). 
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Dessa forma, quando o sujeito discursivo afirma que a zeladora de santo é a “capeta 

chefe” e usa expressões oriundas do discurso cristão neopentecostal, ele atualiza uma memória 

discursiva, uma carga histórica, que agrega valor do “mal cristão” àquela senhora. O sujeito do 

tráfico se utiliza de um racismo e preconceito, que tem raízes nos Tribunais da Santa Inquisição, 

que foi atualizado em terras brasileiras e que culmina nas práticas de intolerância praticadas por 

cristãos protestantes.  

Para ele, as religiões de matriz são o próprio mal, a figura do satanás, e que esse deve 

ser combatido. O discurso que associou essa figura aos praticantes de religiões de matriz é 

atualizado, através de uma violência que não é só simbólica, mas duramente prática naquele 

momento. 

Há, ainda nessa interdiscursividade, pelo menos uma contradição discursiva: a 

contradição de um traficante, que se utiliza de práticas discursivas de violência, morte e 

destruição, utiliza-se do nome de Jesus para combater o mal. Ora, pelas simbologias cristãs, o 

próprio tráfico seria o mal, já que pratica violência/morte para com outros. Nesse sentido, como 

alguém que sobre(vive) da violência se utiliza do discurso cristão, que deveria alinhar-se no 

extremo oposto do de um traficante, para combater o que ele acredita ser o mal? Há evidente 

uma alienação oriunda da ideologia cristã, o sujeito torna-se alheio a si próprio, para realizar o 

que dizem para ele que é o certo. Ou seja, temos um discurso que aliena e é a base para a prática 

de intolerância religiosa.  

Vejamos, no discurso do traficante posto abaixo, mais indicações dessa contradição 

discursiva alienada: 

 

Traficante: Vai levar todo mal contigo. Vai levar... todo mal. Todo mal. Filma 

legal. E é só um diálogo! (Na frente da câmara aparece a mão do traficante, 

nela um bastão de Basebol onde se lê: DIÁLOGO). É só um diálogo que estou 

tendo com vocês. Dá próxima vez eu mato! (O traficante parece bem mais 

agressivo do que com a mãe de santo). Safadeza! Pilantragem! Que bandeira 

branca é essa?! Bandeira... Bandeira do TCP, porra! Ou de Jesus Cristo! 

Primeiramente é Jesus, porra! Por que você vai bater cabeça aí na casinha do 

cachorro!? Vocês batem... primeiramente vocês pedem licença a Jesus. Estou 

mentindo?! Estou mentindo, porra! 
 

A violência verbal, que ameaça tornar-se física, é utilizada para impor autoridade. Outro 

discurso surge nesse trecho: o de uma facção criminosa (Terceiro Comando Puro – TCP), o 

discurso do tráfico é reafirmado nesse momento. O alinhamento entre o discurso cristão 

neopentecostal e o discurso do tráfico torna-se ainda mais evidente. Com isso, temos ainda mais 

contradição, conforme expusemos acima. A ameaça de morte é o ápice da contradição: o 
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discurso que Cristo pregava era totalmente contrário ao assassinato. Mas, não é o discurso do 

Cristo bíblico que é atualizado aqui, mas sim o discurso de intolerância praticado por alguns 

neopentecostais.  

Como pudemos observar nas análises acima, a interdiscursividade é alicerçada por uma 

memória que atualiza preconceitos e racismos seculares. Uma religião vale aquilo que o povo 

que a pratica vale, que envolve toda uma questão histórica, social, cultural, econômica etc. Os 

africanos quando foram obrigados a vir ao Brasil, como escravos, assujeitados aos domínios 

dos senhores brancos e cristãos, seus credos religiosos valiam aquilo que eles valiam: poucas 

moedas. Suas práticas sagradas, que envolviam rituais, foram associadas à bruxaria, que 

provocava medo aos cristãos europeus.  

Essa memória discursiva, tessitura para a construção de discursos, é atualizada nos 

discursos do tráfico e transcrita nos parágrafos anteriores. Ou seja, a base dessa intolerância 

religiosa é o racismo histórico praticado contra negros, mesmo que hoje haja brancos que 

pratiquem religiões de matriz africana, como é o caso da Yalorixá ameaçada pelo tráfico. São 

estes os estigmatizados por um discurso de intolerância, que é alicerçado por uma memória do 

racismo, que envolve a associação da imagem do demônio cristão às religiões de matriz 

africana. Vemos, assim, que há uma trama de discursos alicerçados por uma memória discursiva 

secular. 

Outra fala do trecho transcrito acima, que significa, é o da bandeira branca: “Que 

bandeira branca é essa?! Bandeira... Bandeira do TCP, porra! Ou de Jesus Cristo! 

Primeiramente é Jesus, porra” (TRANSCRIÇÃO, 2019). O branco, para as religiões de matriz 

africana, é associado ao orixá Oxalá, responsável pela criação do mundo e dos seres humanos. 

Suas vestes brancas remetem à paz, à tranquilidade e à religiosidade. Ou seja, quando uma casa 

de santo hasteia uma bandeira branca, é indicativo de Oxalá, da paz que ele representa. Para 

religiões como a Umbanda, que também é cristã, Oxalá é sincretizado como Jesus Cristo, assim 

o branco representa o próprio Cristo. 

Nesse sentido, quando o sujeito do tráfico manda retirar a bandeira, dizendo que o lugar 

deve ser da facção criminosa TCP, ou a de Jesus Cristo, intenta com mais uma contradição: 

Cristo é paz dentro dos preceitos cristãos e o branco da casa de axé também representa a paz. 

Mas, a bandeira do TCP não representa isso, ao contrário, representa o medo, o crime e a 

violência; contrários aos pensamentos cristãos. Ou seja, reafirma o que estamos expondo nos 

últimos parágrafos: o sujeito constrói discursos que são contraditórios e alienados.  

Vejamos, mais uma vez, os seguintes fragmentos discursivos entoados pelo sujeito do 

tráfico:  
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(I) “Olha aqui, meus amigos, a capeta chefe está aqui, ó!” (referindo-se à mãe-

de-santo);  

(II) “Que a senhora que é a demônia chefe” (referindo-se à mãe-de-santo);  

(III) “Você é safado, porra!” (referindo-se ao pai-de-santo); 

(IV) “Você não é o capeta chefe?!” (referindo-se ao pai-de-santo); 

(V) “Avisa para ele que eu sou de Jesus!” (referindo-se a ele mesmo, 

traficante); 

(VI) “Eu sou da honra e glória de Jesus!” (referindo-se a ele mesmo, 

traficante); 

(VII) “Arrebenta a corda do diabo satanás!” (referindo-se aos colares/guias da 

religião); 

(VIII) “Quero mais essa putaria aqui não!” (referindo-se à religião/terreiro). 

 

A forma como o traficante se refere aos pais de santo (I, II, III e IV), a ele mesmo (V e 

VI) e à religião de matriz africana (VII e VIII) reafirma significados identitários históricos 

atribuídos aos sujeitos que praticam alguma religião de matriz africana, assim como a sujeitos 

cristãos. Dentro de uma perspectiva discursiva, com o corpus de análise que temos, podemos 

indicar que os discursos proferidos pelo traficante, com toda a construção de sentidos histórica 

e ideológica, contribuem para reafirmar o racismo e a intolerância que compõem a identidade 

tanto das religiões de matriz, como das pessoas que as praticam.  

O sujeito do tráfico (re)afirma sua identidade de cristão, do bem, ao mesmo tempo que 

impõe, sob medo e violência, os sentidos históricos do símbolo cristão do mal, satanás, aos 

sujeitos de religiões afro-brasileiras. Evidente que essa tentativa de identificação que vem de 

outrem, do traficante, não é a identidade que os praticantes de religiões de matriz têm de si 

mesmos, mas há uma carga social nesses discursos que contribuem, na negativa, para uma 

concepção social/cultural imposta historicamente para a religião e para o povo que a pratica.  

A mãe e o pai de santo recebem uma carga negativa de sentidos em seus processos 

identitários, que não deixam de significar dentro de um contexto social e cultural. Evidente que 

esses sentidos são oriundos de tempos e espaços já mencionados, e que são aceitos por uma 

parte da sociedade brasileira. Caso não fossem, não haveria episódios tão frequentes de 

intolerância e racismo. Ou seja, os sujeitos das religiões de matriz têm que lidar, na construção 

permanente de suas identidades, com uma carga histórica/social negativa advinda de sujeitos 

que são compostos de discursos contraditórios e alienados.  

Tudo o que expusemos até aqui se estrutura no sentido histórico cristão da luta do bem 

contra o mal, o bem são os cristãos e o mal os outros. O traficante se considera de Jesus (V), da 

honra e glória (VI), enquanto vê os outros como a personificação do satanás, do mal (I, II, III e 

IV). É um processo identitário atravessado por várias vozes, tornando os indivíduos 

assujeitados à alienação alheia. A mãe e o pai de santo são obrigados, dentro de uma esfera 
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social e cultural, a receber uma carga alienada e contraditória de sentidos oriundos do racismo 

e do preconceito.  

 

4 PAUSA NA CAMINHADA: POSSÍVEIS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Há soldados armados/ Amados ou não/ Quase todos perdidos/ 

De armas na mão/ Nos quartéis lhes ensinam/ Uma antiga lição 

De morrer pela pátria/ E viver sem razão” 

 

Estamos quase todos perdidos: uns mais, outros menos. Num contexto social, histórico, 

ideológico e cultural onde somos levados a lutas ideológicas tantas vezes sem sentido, mas 

absurdamente necessárias, temos que reafirmar, por mais absurdo que pareça, sentidos que já 

deveriam ter sido assimilados há décadas. Falar em respeito, dignidade da pessoa humana, 

liberdade de crença/credo, respeito aos idosos, igualdade social são valores indispensáveis a 

qualquer democracia.  

Muitos de nós estamos vivendo sem razão, as lições antigas que estão sendo ensinadas 

são da ordem da ignorância e da alienação. Essas lições são discursos alinhados a uma memória 

medieval, arcaica, que já deveria ter sido superada. Mas, por não ter sido superada, faz com que 

muitos tomem armas nas mãos e saiam por aí, reafirmando discursos da violência, do poder, da 

raiva e do racismo. Justamente por não ter razão, são discursos alienados e contraditórios. Há a 

necessidade de sair desses quartéis que entoam discursos do ódio, transmutados/velados pela 

memória do bem e do bom, que aliena e distorce a realidade humana. 

Todo discurso é estruturado num contexto histórico e geográfico que o alicerça, que o 

legitima, não há discurso descontextualizado. Numa sociedade como a brasileira atual, na qual 

uma onda conservadora busca suprimir direitos democráticos conquistados através de lutas 

históricas; na verdade, uma onda conservadora ligada a movimentos ultraconservadores 

cristãos, que tentam se impor como ápice do bom e do bem, tudo o que fere os ditos valores 

desses conservadores é banido à margem da sociedade. Inclusive outros credos religiosos, 

principalmente os de matriz africana, que sempre estiveram à margem. 

O discurso que estrutura a sociedade de 2019 atualiza os discursos medievais e do Brasil 

colonial ao reafirmar o racismo e a intolerância. Os sujeitos do tráfico só entoaram os discursos 

presentes nessa pesquisa porque encontraram um espaço discursivo que se torna terreno fértil. 

A história de segregação – essa memória discursiva movente – é reatualizada: infelizmente, 

haja vista que deveria ter sido superada. Importante lembrarmo-nos que Hegel afirmou que a 

História se repetia pelo menos duas vezes. Para completar, Karl Marx disse que a primeira vez 
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era como tragédia e a segunda como farsa e o discurso entoado pelos traficantes é a história 

repetida: como farsa. 
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RESUMO 

 
Este trabalho investiga a sequência narrativa no discurso de defesa da ex-presidenta da República 

Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, sobre o processo por crime de responsabilidade. O processo que 

culminou com o impedimento da ex-presidenta teve início no ano de 2015, quando Eduardo Cunha – 

ex-presidente da Câmara Federal – aceitou as denúncias sobre improbidade administrativa feita pelo 

jurista Hélio Bicudo – Procurador de Justiça aposentado – e os advogados Miguel Reale Junior e Janaina 

Paschoal.  O processo ocasionou o afastamento da ex-presidenta em trinta e um (31) de agosto de 2016. 

O discurso de defesa de Dilma Rousseff, objeto da nossa pesquisa, foi proferido pelo Advogado Geral 

da União (AGU), José Eduardo Cardoso, no dia 04 de abril de 2016 e encaminhado para a Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados. Justificamos a escolha do corpus por se tratar de um documento 

que legitima a defesa da ex-presidenta, perante a acusação sobre o crime de responsabilidade, tornando-

o um documento de importância política, jurídica, histórica e social do nosso país. A pesquisa se baseia 

nos pressupostos da Análise Textual dos Discursos (ATD), com base nos estudos de Adam (2011). 

Quanto aos aspectos metodológicos e caracterização da pesquisa, definimos que a abordagem é 

qualitativa, de tipo documental e de natureza interpretativa. Nossos dados totalizam doze narrativas. Os 

resultados apontam que as narrativas estão no corpo do texto, na sub-seção II.1: A NULIDADE DO 

PROCESSO.  

 
Palavras-chave: Discurso de defesa. Plano de texto. Sequência narrativa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho aborda a sequência narrativa no discurso de defesa da ex-presidenta 

Dilma Rousseff, sobre o processo por crime de responsabilidade. O processo de impedimento 

de Dilma Rousseff iniciou-se em dois (02) de dezembro de 2015 com a aceitação da denúncia 

feita por Hélio Bicudo – Procurador de Justiça aposentado – e os advogados Miguel Reale 

Junior e Janaina Paschoal.  Eduardo Cunha, até então, Presidente da Câmara dos Deputados, 

aceitou a denúncia sobre o crime de improbidade administrativa. O processo encerrou-se com 

a cassação do mandato da ex-presidenta em trinta e um (31) de agosto de 2016.  

O discurso de defesa sobre o processo de impedimento – objeto da nossa análise – foi 

proferido por José Eduardo Cardoso – Advogado Geral da União – em quatro (04) de abril de 

2016 e encaminhada para a Comissão Especial da Câmara dos Deputados com o propósito de 

denunciar irregularidades no processo. Justificamos a escolha do corpus por se tratar de um 
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documento de relevância jurídica, política, histórica e social. Acreditamos que nosso estudo 

contribuirá para compreendermos esse documento social e histórico, ampliando as pesquisas 

sobre discursos jurídicos no âmbito da Análise Textual dos Discursos (ATD).  

Duas questões norteiam a nossa investigação: i) Qual o papel da sequência narrativa na 

orientação argumentativa no discurso de defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff? ii) Como se 

organiza a narrativa encaixada no discurso de defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff? Para 

responder a esses questionamentos, de forma geral, nos propomos a investigar as sequências 

narrativas no discurso de defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff. De forma específica, (i) 

objetivamos analisar qual o papel das narrativas para a orientação argumentativa do texto. 

A abordagem de pesquisa que caracteriza o nosso estudo é qualitativa, de tipo 

documental, tendo, por base, os estudos de Minayo (2004). Ressaltamos a importância do 

pesquisador nesse tipo trabalho, pois se trata de uma pesquisa de natureza interpretativa que se 

direciona para um contexto em que os fatos ocorrem. 

Este artigo se divide em cinco sessões: a introdução, em que apresentamos a temática 

da pesquisa, a problemática, o nosso quadro teórico, os nossos objetivos e as nossas 

justificativas para a escolha da temática e do corpus. A síntese teórica consta dos pressupostos 

da Análise Textual dos Discursos. O processo metodológico e as nossas categorias de análise. 

A análise da sequência narrativa do discurso de defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff e 

nossas conclusões da pesquisa. Por fim, elencamos as referências que respaldaram nosso 

trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A Análise Textual dos Discursos (ATD), conforme Adam (2011), é uma área de 

perspectiva teórica, metodológica, descritiva e interpretativista, propondo-se a estudar a 

produção co(n)textual de sentido, pautada na análise de textos concretos. 

Adam (2011) relata a articulação entre Linguística do Texto e Análise Textual dos 

Discursos, expondo a sua complementariedade. O texto e o discurso são pensados de forma 

articulada. Os estudos partem da materialidade do texto até as práticas discursivas, sendo 

intermediados pelos gêneros textuais. Adam (2011, p. 25) ainda ressalta que o texto é “um 

objeto tão complexo que sua descrição se justifica a diferentes teorias”. 

A ATD busca “teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no 

âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto” (ADAM, 2011, p. 63). Para 

isso, O autor propõe novas categorias de análise textual-discursiva. Vejamos: 
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Esquema 4 – Níveis ou planos de discurso 

 

Fonte: Adam (2011, p. 61). 

 

O esquema quatro (04) nos mostra as categorias da análise textual e da análise 

discursiva. Na parte superior, nós observamos os níveis no plano do discurso: o nível um (N1) 

é o nível da ação visada, porque todo discurso é produzido com alguma intenção. O nível dois 

(N2) é o da interação social. Os discursos são produzidos por sujeitos em situações reais de uso 

da linguagem, materializando-se através da interação entre os interlocutores. O nível três (N3) 

é o nível da formação sociodiscursiva. Conforme Adam (2011, p. 63), “Toda ação de linguagem 

inscreve-se [...] em um dado setor do espaço social, que deve ser pensado como uma formação 

sociodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a um (socioleto) e a gêneros do 

discurso”. Desse modo, cada sujeito profere o seu discurso de acordo com cada espaço social. 

Após a formação sociodiscursiva, temos o interdiscurso que permeia todo e qualquer 

discurso, a partir de um já existente. Para isso, utiliza-se de um socioleto – uma língua falada 

ou escrita por um determinado grupo social.  

Na parte inferior, formando a base do esquema, temos os elementos linguísticos que 

encadeiam os enunciados para construir o texto. O nível quatro (N4) é o nível da textura: as 

proposições-enunciadas e os períodos. A partir dos elementos do N4, tem-se o nível cinco (N5), 

a estrutura composicional de um texto – o plano de texto e as sequências textuais. A partir do 

N5, nós podemos identificar os demais níveis: o semântico (N6), o enunciativo (N7) e os atos 

do discurso (N8). O N6 baseia-se na noção de representação discursiva. O N7 na 

responsabilidade enunciativa – a polifonia textual. O N8 apresenta os atos de discurso que 

contribuem para a orientação argumentativa do texto. Observando que o gênero faz a 

intermediação entre texto e discurso. 

Adam (2011, p. 225) assevera que uma narrativa é “uma exposição de ‘fatos’ reais ou 

imaginários”. Sendo assim, uma trama, não necessariamente, precisa ser apenas com a 

exposição de fatos imaginários, conforme o que se impregnou culturalmente. Escolher esses 
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fatos (reais ou imaginários) e a maneira como apresentá-los é uma opção de quem está criando 

a trama, de acordo com o seu propósito comunicativo e com os efeitos de sentido que pretende 

causar. 

A análise dos elementos da narrativa, conforme Adam (2011), são de natureza 

interpretativa, ou seja, o ponto de vista do pesquisador é extremamente relevante para a 

classificação dos elementos de uma trama, podendo haver divergências entre um estudioso e 

outro, por exemplo: um mesmo trecho de uma trama pode ser considerado o desenlace para um 

pesquisador e ser considerado a situação final para outro. Partindo desse principio inicial, 

iremos expor as categorias de análise de uma trama.  

Adam (2011) relata que, para que uma narrativa consiga chegar ao ápice de 

narrativização – ter todos os elementos da narrativa – é necessário cinco momentos (m) que 

apresentamos a seguir: m1 - antes do processo (situação inicial); m2 - início do processo (nó); 

m3 - curso do processo (reação/avaliação); m4 - fim do processo (desenlace); m5 - depois do 

processo (situação final). Posteriormente, o autor acrescenta a entrada-prefácio ou resumo e o 

encerramento ou avaliação final (moralidade). Relatamos que a sigla “Pn”, usamos para nos 

referir à proposição narrativa.  

Adam (2011) trata do encerramento ou avaliação final (PnΩ) que pode vir antes da 

entrada-prefácio ou resumo (Pn0) e vice versa. A mesma coisa ocorre com a situação inicial 

(Pn1) e a situação final (Pn5), com o nó (Pn2), a problemática da narrativa, o desenlace (Pn4) 

e a resolução desse nó. Nem todas as narrativas possuem esse grau de narrativização mais 

complexo, pois depende da intenção de quem as produz. Há narrativas com apenas um ou dois 

desses elementos, mas as tramas com mais níveis possuem um maior grau de complexidade, 

assim como uma carga argumentativa maior. 

O resumo (Pn0), normalmente, é um recurso utilizado em narrativas de cunho oral ou 

narrativas encaixadas no discurso. Ele é utilizado como forma de mostrar ao público do que se 

trata a trama.  

Nas palavras de Adam (2011, p. 229 – grifos do autor), “a inscrição de uma sequência 

narrativa em um cotexto dialogal (oral, teatral ou de uma narração encaixada em outra) traduz-

se pelo acréscimo, na abertura, de uma Entrada prefácio ou de um simples Resumo [...]”.  

A situação inicial (Pn1), geralmente, é o local em que se apresentam os personagens e 

o espaço físico em que se passa a trama. É uma situação de equilíbrio da narrativa que é 

quebrada a partir do nó (Pn2). O nó é o momento de tensão, de conflito. Não há narrativa sem 

nó, conforme assevera Bruner (2014, p. 26-27): “[...] uma história deve começar com uma ruptura 

na ordem esperada das coisas – a peripeteia de Aristóteles. Algo de errado acontece; se não, 
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não há nada a ser dito. A história abrange os esforços de se lidar com essa ruptura e com as suas 

consequências.”  

A reação (Pn3) é uma resposta ao nó. É o momento dos personagens avaliarem a 

problemática que será resolvida com o desenlace (Pn4). O desenlace é a resolução do nó. Volta-

se a situação (total ou parcial) de equilíbrio.  

Adam e Revaz (1997, p. 80) ainda ressaltam a importância do desenlace, pois se estiver 

bem explícito, não necessariamente, precisa de uma situação final explícita. Nas palavras dos 

autores, “Se o desenlace está claramente expresso, a Situação final não tem forçosamente 

necessidade de ser explicitada. Ao invés, o impasse pode ser estabelecido muito 

excepcionalmente sobre o Desenlace, na condição de a Situação final estar determinada.” A 

situação final (pn5) é o encerramento da trama. Em algumas tramas, ainda podemos ter uma 

avaliação final (PnΩ) ou uma moral da história. Como, por exemplo, as fábulas. 

 

3 METODOLOGIA 

  

Neste capítulo, faremos a contextualização da pesquisa, mostrando o passo a passo desse 

estudo, como se deu a coleta de dados, o método empregado e a forma como organizamos os 

dados e a análise. Para isso, nos baseamos nos estudos de Minayo (2004), Moraes (2003), 

Triviños (1987). 

A abordagem de pesquisa caracteriza-se qualitativa de base interpretativa, pois se 

propõe a compreender os fenômenos através da coleta de dados e, a partir disso, estudar as suas 

particularidades. De acordo com Moraes (2003, p. 191), esse tipo de abordagem “não pretende 

testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las no final da pesquisa; a intenção é a 

compreensão”. Sendo assim, o papel do pesquisador é interpretar os dados a partir de uma 

teoria. 

Triviños (1987, p. 129) assevera que “os significados, a interpretação, surgem da 

percepção do fenômeno visto num contexto”. Desse modo, o pesquisador é descolado para o 

contexto em que os fatos ocorreram e se transforma no principal instrumento da pesquisa. 

Quanto à constituição do corpus, caracterizamos nosso estudo como documental, pois 

visa descrever as características do nosso objeto de estudo a partir de um documento 

cientificamente autêntico, o discurso de defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff. Sendo assim, 

o corpus é um documento legal e isso já torna a pesquisa documental. 

A partir dos estudos de Minayo (2004), definimos as etapas de construção e 

interpretação dos dados. A coleta foi realizada em duas etapas para a análise do corpus: i) 
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seleção e descrição das partes que compõem a materialidade e constrói o objeto pesquisado. Na 

primeira etapa, foi feito a seleção do corpus, a coleta do documento jurídico. Em seguida, 

determinamos as partes em que se encontram as narrativas, com base no plano de texto. Depois 

desse processo de identificação, verificamos que há 12 narrativas encaixadas no discurso de 

defesa da ex-presidenta e que aparecem no corpo do texto, mas somente na seção II: Questões 

preliminares, e, mais especificamente, na sub-seção II.1: A nulidade do processo. Para este 

trabalho, selecionamos apenas uma narrativa para fazer o trabalho de identificação e de análise 

do plano de texto da narrativa.  

ii) A segunda etapa estabeleceu os critérios de análise: interpretamos e exploramos o 

nosso objeto de investigação. Nessa etapa, observamos como as narrativas se organizam e quais 

as suas contribuições para a orientação argumentativa do texto. Utilizamos o esquema 20, o 

esquema de organização narrativa, proposto por Adam (2011), para analisar entrada-prefácio 

ou resumo (Pn0), a situação inicial (Pn1), o nó (Pn2), a re-ação ou avaliação (Pn3), o desenlace 

(Pn4), situação final (Pn5), o encerramento ou avaliação final (PnΩ). 

Nosso corpus é o discurso de defesa da ex-presidenta, sobre o processo por crime de 

responsabilidade. O discurso foi proferido por José Eduardo Cardoso - Advogado Geral da 

União – em quatro (04) de abril de 2016, com o propósito de persuadir a Comissão Especial da 

Câmara dos Deputados de que o processo teria que ser anulado, devido às supostas 

irregularidades no andamento do processo. O corpus contém duzentas e uma (201) páginas e 

possui cerca de seis (06) seções e vinte e nove (29) sub-seções. 

  

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A partir do plano de texto do discurso de defesa, verificamos que constam doze (12) 

narrativas encaixadas que aparecem no corpo do texto, na seção II: QUESTÕES 

PRELIMINARES, na sub-seção II.1: A NULIDADE DO PROCESSO. Para este trabalho, 

fizemos o recorte de uma narrativa para análise. As narrativas contribuem para a orientação 

argumentativa do texto, reforçando a ideia de que o processo por crime de responsabilidade 

deveria ser anulado. A fonte da narrativa encaixada no discurso de defesa a ser analisada nesse 

estudo é do site de notícias “G1”. 

Antes da inserção da narrativa, a defesa da ex-presidenta, representada pelo advogado 

Geral da União, José Eduardo Cardoso, relata que o processo de impeachment seria uma “tábua 

de salvação” para o deputado federal Eduardo Cunha, pois ao fazer um acordo com a oposição 
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da ex-presidenta do Brasil, ele preservaria o seu mandato de um possível processo de cassação. 

Vejamos a fala do advogado da AGU: 

 

Nesse sinistro jogo pendular, ele (Eduardo Cunha) precisava de garantias da 

oposição, no sentido de que, caso viesse a abrir um processo de impeachment 

contra a Sra. Presidenta da República, teria um efetivo "salvo conduto" em 

relação ao prosseguimento regular do seu mandato. Ele próprio, com a 

habitual transparência com que habitualmente revela seu modus operandi 

verbalizou a líderes oposicionistas, sem qualquer constrangimento. 

  

Em seguida, é inserida a narrativa: 

 

"Se eu derrubo Dilma agora, no dia seguinte, vocês é que vão me derrubar" 

 

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (13) na residência oficial da 

Câmara, o presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi 

direto com os líderes da oposição: "Se eu derrubo Dilma agora, no dia 

seguinte, vocês é que vão me derrubar", disse. Na conversa pela manhã, Cunha 

ainda demonstrava desconforto em relação à nota da oposição, divulgada no 

último sábado, que defendia sua saída, mesmo o texto tendo sido negociado 

com ele. Em conversas mais reservadas, Cunha quer garantias de que 

conseguirá preservar o seu mandato. Alguns partidos da oposição sinalizam 

que podem tentar segurar um processo de cassação contra o presidente da 

Câmara dentro do Conselho de Ética. Mesmo assim, no PSDB, a avaliação é 

de que Cunha ainda pode fazer um acordo com o governo, caso perceba que 

não haverá os 342 votos necessários para abrir um processo de impeachment 

da presidente Dilma Rousseff.  

  

Observemos como se divide a trama: 

 

Resumo (Pn0) "Se eu derrubo Dilma agora, no dia seguinte, vocês é 

que vão me derrubar” 

Situação inicial (Pn1) Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (13) 

na residência oficial da Câmara, o presidente da Casa, 

deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi direto com 

os líderes da oposição. 

Nó (Pn2) Se eu derrubo Dilma agora, no dia seguinte, vocês é 

que vão me derrubar. 

Re-ação ou avaliação (Pn3) Cunha ainda demonstrava desconforto em relação a 

nota da oposição. 

Desenlace (Pn4) Cunha quer garantias de que conseguirá preservar o 

seu mandato. 

Situação final (Pn5) Alguns partidos da oposição sinalizam que podem 

tentar segurar um processo de cassação contra o 

presidente da Câmara dentro do Conselho de Ética. 

Encerramento ou avaliação final 

(PnΩ). 

 

a avaliação é de que Cunha ainda pode fazer um 

acordo com o governo, caso perceba que não haverá 

os 342 votos necessários para abrir um processo de 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. 
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O Pn0 (resumo) da narrativa não faz parte da notícia retirada do G1, mas foi inserido 

pela defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff. Sendo assim, podemos caracterizar esse 

fragmento como orientação uma orientação argumentativa, uma ação visada, pois a defesa 

inseriu o resumo com o propósito de resumir a história, mas, principalmente, dar ênfase à fala 

do Deputado Eduardo Cunha.  

Definimos como Pn1 (situação inicial) por situar o leitor ao que estava acontecendo 

(uma reunião), ao local (na residência oficial da Câmara), à data (terça-feira 13), ao horário (na 

manhã), e aos personagens (Eduardo Cunha e os líderes da oposição). Até então, tínhamos uma 

situação de equilíbrio, mas, a partir do trecho com a fala de Eduardo Cunha, se inicia o Pn2, a 

problemática da narrativa. Verificamos que o conflito começa a ser instaurado e, em 

decorrência desse conflito, ocorre o Pn3, a reação de Eduardo Cunha ao problema, ocasionando 

um novo comportamento, o de desconforto com a nota dos líderes da oposição. 

O Pn4 é a resolução do problema, ou seja, Eduardo Cunha quer garantias de que 

preservará o seu mandato. O Pn5 é o final da narrativa. Volta-se ao equilíbrio da situação inicial, 

pois alguns líderes da oposição sinalizam que podem segurar o processo de cassação contra 

Eduardo Cunha. Ainda temos o PnΩ, a avaliação final, que é o receio dos líderes da oposição 

sobre Eduardo Cunha ainda fazer um possível acordo com o governo. A narrativa ocorre de 

forma linear e alcança o mais alto grau de narrativização, de acordo com o esquema proposto 

por Adam (2011). 

Apresentamos um quadro com a recorrência dos elementos da narrativa. Em um total de 

12 tramas, só duas possuem todos os elementos. Ressaltamos que, quanto mais elementos, 

maior o grau de complexidade da narrativa. No nosso estudo, nós verificamos a maior 

recorrência do nó (Pn2), o que é previsto por Adam (2011). Segundo o autor, não existe 

narrativa sem conflito.  

Vejamos: 

 

Elementos da narrativa Número de vezes que aparecem 

Resumo (Pn0) 10 

Situação inicial (Pn1) 10 

Nó (Pn2) 12 

Reação (Pn3) 06 

Desenlace (Pn4) 05 

Situação final (Pn5) 11 

Avaliação final (PnΩ) 02 
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Verificamos que todas as narrativas no discurso de defesa da ex-presidenta se encaixam 

em um discurso que é predominantemente argumentativo. Observamos que todas as narrativas 

têm o propósito de convencer e persuadir a Comissão Especial da Câmara dos Deputados de 

que o processo de impedimento foi ilegal. Não é por acaso que elas aparecem na seção II: 

QUESTÕES PRELIMINARES, na sub-seção II.1: A NULIDADE DO PROCESSO. Elas 

foram inseridas na seção para reforçar a ideia de que o processo deveria ser anulado, devido à 

“má conduta” de Eduardo Cunha. Segundo a defesa da ex-presidenta, ele fez chantagens e só 

colocou em pauta o processo de impeachment por retaliação, após três petistas votarem 

desfavorável a ele no Conselho de Ética. Se um processo nasce por meio de uma retaliação, e 

não pela real acusação de crime de responsabilidade, ele não teria como ser validado.  Ainda de 

acordo com a defesa, Cunha tratava o processo de impeachment como um jogo, e o único 

objetivo era a garantia de preservação do seu mandato de presidente da Câmara Federal. As 

narrativas contribuem para a orientação argumentativa do texto e reforçam a ideia de que o 

processo deveria ser anulado.  

Verificamos a importância da mídia nesse processo de convencimento e persuasão do 

discurso de defesa, pois, ao trazer notícias que circularam na mídia, a defesa da ex-presidenta 

traz a seu favor a auto-imagem e a credibilidade de grandes portais de notícias na mídia 

brasileira, como a revista “Isto É”, o portal de notícias “G.1”, o site de notícias sobre política 

“Broadcast”, e os jornais “Estadão” e a “Folha de São Paulo”.  

A notícia é um dos gêneros que possuem maior imparcialidade. Sendo assim, a mídia 

relatando esse jogo de Eduardo Cunha tem um poder de convencimento e persuasão bem maior 

do que a defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff. Por esse motivo, a mídia é utilizada como 

grande ferramenta para convencer e persuadir a Comissão Especial da Câmara dos Deputados 

sobre a ilegalidade do processo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Nesta seção, apresentamos as conclusões e os resultados do nossa pesquisa. As 

narrativas do discurso de defesa totalizam 12 e se caracterizam como encaixadas. Elas 

contribuem para a orientação argumentativa do texto, corroborando com a denúncia feita pela 

defesa da ex-presidenta sobre as irregularidades no processo que culminou com o impeachment 

de Dilma Rousseff. Citamos a importância da mídia nesse processo de convencimento e 

persuasão, pois a defesa se utiliza da credibilidade de importantes jornais e portais de notícias 

do país para relatar esse jogo de Eduardo Cunha. 
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Esses são os nossos resultados e, a partir deles, esperamos que o nosso trabalho 

contribua para a ampliação e para o surgimento de novas pesquisas sobre o discurso jurídico no 

âmbito da ATD.  
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RESUMO 

 
Como sabemos, a intertextualidade exerce influência de um texto sobre outro já existente ou pré-

existente. A intertextualidade permite um diálogo entre diferentes textos e consente uma construção de 

relações interacionais entre sujeitos. Observando a intertextualidade presente no livro didático, podemos 

nos perguntar se os conteúdos abordados ao longo do ensino de Língua Portuguesa abordam essa 

temática da intertextualidade com os estudantes, permitindo essas relações interacionais que contribuem 

diretamente na construção do sujeito, ou simplesmente não abordam. Diante de tais premissas, 

realizamos a nossa investigação tentando contribuir de forma significativa para o ensino. Neste trabalho 

discorremos acerca de como a intertextualidade é trabalhada no livro didático Português 

contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, de Cereja (2016), levando em consideração alguns dos tipos 

de intertextualidade existentes. Nossa investigação tem como objetivo geral observar e apresentar como 

a intertextualidade vem sendo trabalhada dentro do livro didático de Português de William Roberto 

Cereja (2016) e mostrar como essa intertextualidade se apresenta dentro dos gêneros textuais. Para 

realizar a nossa pesquisa nos fundamentamos em autores como: Antunes (2017), Azeredo (2018), Cereja 

(2016), Koch, (2004), Koch e Elias (2011), Marquesi et al (2017), Marcuschi (2008), Muniz (2004). 

Diante dos levantamentos de dados realizados por meio das nossas análises, percebemos que existem 

dois tipos de intertextualidade presentes no livro didático, a intertextualidade explícita, que é pouco 

presente, e a intertextualidade implícita, que se apresenta com mais frequência no livro didático.  

 

Palavras-chave: Intertextualidade explícita. Intertextualidade implícita. Livro didático. Ensino de 

Língua Portuguesa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A intertextualidade presente nos livros didáticos pode ter como uma de suas finalidades 

a abordagem de estratégias de leitura e interpretação de textos que levam o aluno a enxergar 

uma cadeia de produção textual, em que um texto remete a outro, que, por sua vez, remete a 

outro, e assim por diante, o que possibilita uma intensificação da prática da leitura. Sabemos 

que a intertextualidade é uma forte aliada às novas concepções de ensino segundo a linguística 

moderna. Sendo assim, privilegia a interdisciplinaridade e a discussão dialogada entre os alunos 

acerca dos conteúdos ou a diversidade de gêneros trazidos para se trabalhar o assunto. Nessa 

perspectiva, passaremos a entender melhor como esta é trabalhada no livro didático Português 

contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, de Cereja (2016).   

Para isso, vale destacar que a intertextualidade no livro já citado anteriormente é 
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abordada a partir de duas formas, a explícita e a implícita. Compreendemos por 

intertextualidade implícita quando um texto se refere a outro de forma não aberta, sem o uso de 

citações, por exemplo, sendo necessário que o leitor/aluno recorra a sua memória discursiva, 

ou melhor, ao conhecimento de mundo para interpretar a mensagem passada. Dependendo da 

capacidade de ativação dessa memória discursiva, a interpretação será ou não prejudicada.  

Por outro lado, a intertextualidade explícita já apresenta as informações necessárias ao 

leitor/receptor sobre o intertexto, como, por exemplo, quando o autor do texto faz o uso de 

citações, referências, menções, resumos, resenhas e traduções. Dito isso, compreendemos que 

a intertextualidade nasce na interação entre o leitor e o texto, sendo, portanto, uma questão de 

interpretação. 

Para nos delimitarmos sobre o estudo feito dentro da linguística, foram utilizadas as 

teorias de Azeredo (2018), Koch (2004), Marquesi et al (2017), como subsídio para a nossa 

análise. Após esse estudo, foi possível percebermos que o livro didático de William Roberto 

Cereja (2016), intitulado de Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, aborda mais 

questões relacionadas à intertextualidade implícita em relação com a explícita através da 

utilização de gêneros como piada, conto e anúncio publicitário. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O livro didático tem por finalidade “guiar” os estudantes durante o estudo, trazendo 

conteúdos para facilitar o entendimento do aluno. Para isso, os mentores desses livros utilizam 

ferramentas para contribuir com o entendimento dos assuntos, que possam, desse modo, chamar 

a atenção para o entendimento, usando de meios como, por exemplo, o gênero textual. 

Marcuschi (2008) nos confirma o uso frequente desse recurso nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa. Azeredo (2018, p. 134) afirma que gêneros “são, portanto, as formas relativamente 

estáveis pelas quais a comunicação verbal se materializa nos diferentes contextos 

sociocomunicativos.”  

É possível notar a utilização de gêneros textuais no livro Português contemporâneo: 

diálogo, reflexão e uso como recurso para abordar a intertextualidade no tópico “Reflexões 

sobre a língua”, a qual é introduzida com a seguinte afirmação: “um texto pode estabelecer uma 

relação direta com outro texto para construir seu sentido” (CEREJA, 2016, p. 235), textos esses 

já em circulação.  

Na perspectiva de Antunes, a intertextualidade  
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É a propriedade que, em geral resulta da vinculação de um texto a outros já 

existentes, isto é, a outros já previamente em circulação, presentes na memória 

discursiva da comunidade. Em certa medida, todo texto é um intertexto, no 

sentido de que as coisas que nele são ditas retomam, de muitas maneiras, o já 

dito em outros textos que ouvimos ou lemos ao longo da vida (ANTUNES, 

2017, p. 47). 

 

Devemos, ainda, levar em consideração que o fato de o texto ser construído com base 

em outro já existente é apenas o princípio da ideia para que nasça outro texto. Isso acontece 

também quando temos um texto ou trechos que nos ajude a ampliar a nossa escrita ou até mesmo 

quando nós nos comunicamos através de ideias já existentes em outras produções. Diante disso, 

tudo o que mencionamos está englobado pela intertextualidade, ou seja, tudo aquilo que falamos 

está direta ou indiretamente relacionado com algo que já escutamos falar.  

Como podemos perceber, a intertextualidade é um elemento considerado importante 

para o processo de construção de sentidos do texto, como um fator de coerência, pois é 

necessário que, para processamento cognitivo de um texto, o leitor/ouvinte recorra ao 

conhecimento prévio de outros textos. Dessa maneira, ressaltamos que a intertextualidade pode 

ocorrer de duas maneiras: explícita ou implícita. A primeira acontece, segundo Koch,  

 

Quando, no próprio texto, é feita menção a fonte do intertexto, como acontece 

nas citações, referências, menções, resumos, resenhas e traduções, [...], bem 

como, em se tratando de situações de interação face a face, nas retomadas do 

texto do parceiro, para encadear sobre ele ou contradita-lo (KOCH, 2004, p. 

146).  

 

Com isso, percebe-se que a intertextualidade explícita já traz as informações necessárias 

para o leitor/receptor sobre o intertexto de maneira clara, citando o exemplo utilizado dentro do 

texto, no qual será feita a leitura, interpretação e menção à fonte do intertexto, isto é, quando 

outro texto ou um fragmento atribuído a outro enunciado é citado dentro do texto produzido.    

Por outro lado, vale salientar, a respeito da intertextualidade implícita, que esta deve ser 

tratada com mais atenção, pois ela não aparece de forma aberta, mas através de sugestões 

textuais que servem como referências. Nesse sentido, Koch (2004) nos revela:  

 

Já no caso da intertextualidade implícita não se tem indicação da fonte, de 

modo que o receptor deverá ter os conhecimentos necessários para recuperá-

la; do contrário, não será capaz de captar a significação implícita que o 

produtor pretende passar. É o caso de alguns tipos de ironia, da paródia, de 

certas paráfrases (KOCH, 2004, p. 94). 

 

Compreendemos por intertextualidade implícita aquilo que está no próprio texto, dentro 
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de um intertexto alheio, sem qualquer menção explícita da fonte. Há, por exemplo, casos de 

textos presentes em outros textos de uma forma que o leitor deverá usar da memória discursiva 

para interpretar determinada mensagem passada pelo texto. Dependendo de tal capacidade do 

alunado da ativação dessa memória discursiva, a interpretação será ou não prejudicada. 

Cereja (2016), então, abre espaço para falar e, também, de trabalhar no livro didático 

vários gêneros, dentre eles a piada, a qual dispõe, relativamente, de poucos teóricos que se 

debruçam em estudá-la. Diante disso, Muniz apresenta a seguinte definição sobre o gênero 

citado: 

 
[...] parte de um ponto de vista coletivo (sociocultural) e é atravessado pelos 

discursos produzidos na sociedade; é tendencialmente curto e contém 

características básicas de uma narrativa. Apresenta dois scripts opostos que, 

geralmente, dizem respeito a algum estereótipo (tema), seja linguístico ou 

social, que serão ativados através de um gatilho e, além disso, contém uma 

característica pragmático-discursiva non-bona-fide, que “fecha” o texto. Para 

que o desfecho produza humor, principal função da piada, o leitor/ouvinte terá 

que buscar amparo no contexto, uma vez que a piada vai “brincar” tanto com 

fatos linguísticos, como com fatos concernentes ao entorno sociocultural para 

veicular discursos geralmente “não-autorizados” socialmente (MUNIZ, 2004, 

p. 145). 

 

As piadas são um material linguístico que, para serem compreendidas e levarem o 

ouvinte ao riso, normalmente abordam assuntos discutidos na situação do cotidiano, às vezes 

com o intuito de criticar, mostrando de fato do que compõe as características deste gênero.  

Outro gênero trazido no livro didático Português contemporâneo: diálogo, reflexão e 

uso, Cereja (2016), é a paródia. Nessa perspectiva, Cereja (2016, p. 235) ressalta acerca da 

paródia: “é um modo particular de se estabelecer uma relação intertextual”. Desse modo, 

compreende pelos gêneros aqui citados que é através do cotidiano escolar que ocorre entre os 

alunos a diversão, brincadeiras, e também cantar músicas ou na literatura através de contos, 

pois ocorre o ato de criar paródias com embasamento em letras musicais, gerando criatividade, 

e até mesmo é trabalhada em gincanas escolares, divertindo os alunos e professor. Já na 

literatura são inúmeros os exemplos. 

Ainda dando continuidade acerca da paródia encontrada no livro didático de Língua 

Portuguesa, Cereja (2016) compreende que nela, como cita Marquesi et al (2017, p. 118), “um 

texto incorpora o outro para provocar o riso, ou para ser simplesmente lúdico, ou para criticar 

algo, ou mesmo para levar ao ridículo”. A paródia também pode ser definida como um gênero 

que possui em sua essência o processo de intertextualidade. Processo esse que ocorre quando 

“[...] um texto, está inserido em outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte 
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da memória social de uma coletividade” (KOCH; ELIAS, 2011, p. 86). Devemos, ainda, levar 

em consideração que as relações intertextuais, segundo Marquesi et al (2017, p. 110), “se 

estabelecem pelo diálogo entre textos que se espera serem identificáveis pelos interlocutores”. 

Por último, o livro didático fecha o tópico “Reflexões sobre a língua”, apresentando um 

pouco sobre o anúncio publicitário, levando o aluno a usar da leitura e a interpretação dos 

anúncios para que possam responder as atividades. Nos anúncios é possível encontrar 

características para que possamos fazer as leituras ou análises. Desse modo, devemos levar em 

consideração os seguintes aspectos: intertextualidade, texto linguístico, público-alvo, imagens, 

significação das cores, fontes e discurso. A linguagem deste gênero textual, utilizado na 

publicidade como um meio pelo qual o ser humano pode entrar em contato com o universo 

abstrato e idealizado, capaz de convencer e nortear os leitores e usar da artimanha e desejo de 

persuasão, não pode deixar de ser analisada sob o ponto de vista crítico. Além disso, podemos 

dizer que, geralmente, este gênero utiliza de elementos linguísticos com frases curtas e concisas. 

Nessa concepção Cereja (2016), nesse tópico comentado, busca ensinar ao aluno 

questões relacionadas com a escrita, leitura e interpretação textuais, além de causar no estudante 

as descobertas com base na leitura que o aluno terá de fazer se a intertextualidade for utilizada 

de forma implícita ou explícita.  

 

3 ANÁLISES DO CORPUS 

 

Para essa investigação observamos como a intertextualidade vem sendo trabalhado 

dentro do livro didático de Português de William Roberto Cereja (2016), e como esta se 

apresenta dentro dos gêneros textuais. Cereja (2016, p. 235), inicialmente, aborda a definição 

do que vem a ser a intertextualidade: “são as relações, menos ou mais explícitas, entre um texto 

e outros textos produzidos anteriormente a ele”.  Para facilitar a compreensão dos alunos sobre 

o assunto, o autor faz uso primeiramente do gênero piada que é utilizado na sala de aula por 

tratar-se de textos curtos e que despertam interesse e o riso entre os alunos. O gênero ainda 

possui como característica: narração curta, se passa nos mais variados tipos de cenários (até 

mesmo inexistentes), linguagem simples e coloquial, discurso direto, presença de sarcasmo, 

textos populares, contadas em ambientes informais, entre outros. Além de trazer no livro de 

maneira escrita e gráfica, como é possível percebemos:  

 



 

 

P
ág

in
a2

1
7

7
 

Figura 6 – Piadas 

 

Fonte: Cereja (2016, p. 235). 

 

Ao observarmos as piadas, podemos perceber que elas se passam em três ambientes 

diferentes: primeiro em um banco, segundo numa biblioteca e por último em um ambiente de 

trabalho, provavelmente numa entrevista de emprego. Através disso, podemos dizer que não 

exploram as informações de forma explícita, gerando a quebra da expectativa de provocar no 

leitor o rizo, humor. Com isso, constatamos que a intertextualidade se apresenta nos três casos 

de forma implícita, o autor, então, não traz nenhuma piada de maneira explícita. Assim, é 

notório encontrarmos referências implícitas nos seguintes trechos: “I. Mas nenhuma delas 

funciona! II. [...] livros de ficção científica! III. [...] correndo atrás de mim!”. Com base nisso, 

percebe-se que I. permite ao leitor, no ato da leitura do referido gênero, pressupor que a 

funcionária já tentou abrir o cofre. Já na segunda, sugere que a ideia de que o homem é o ser 

mais perfeito da terra e de que ele está fora da realidade. O último trecho, III., inicialmente 

precisa ser correspondido com uma empresa interessada em contratá-lo. 

O autor abre espaço na seção “Língua e linguagem” para se trabalhar a paródia, para 

uma melhor exploração e compreensão mais a fundo, bem como a possibilidade para também 

trabalhar a leitura. Cereja (2016) ressalta que na paródia se estabelece uma relação intertextual 

entre as ideias principais de um determinado texto original para com o recurso de exploração 

quanto ao estilo, estrutura e o tema da paródia. Assim acontecem na literatura, que trazem 

exemplos duma relação intertextual com outros contos.  

Segundo Cereja (2016, p. 235), na obra literária “Sagarana”, o interlocutor se depara 

com dois títulos para uma única história. Apresenta primeiramente “Traços biográficos de 

Lalino Salãthiel”, personagem do conto, com isso, utiliza da conjunção alternativa ou, levando 

e apresentando em destaque o segundo título, “A volta do marido pródigo”. Assim, podemos 

dizer que na presente obra, publicada no ano de 1946, por João Guimarães Rosa, também está 
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presente o Novo testamento do evangelho de Lucas, da parábola bíblica “O filho pródigo”, 

ocorrendo a relação intertextual entre os dois títulos dos textos, bem como também 

intertextualidade explícita. Além disso, é perceptível pelo adjetivo “pródigo”, pois é de origem 

latina (prodigu) que, segundo o Dicionário Houaiss (2001), representa aquele que gasta mais 

do que se é necessário, esbanjador, sendo possível ver outra interpretação por outro viés de que 

acontece a intertextualidade, quando o conto “A volta do marido pródigo” se refere a outro 

texto já existente.  

Dessa forma, a abordagem intertextual acontece como segundo nos aponta Cereja (2016, 

p. 235), “desde seu título, passando pelo nome do personagem Lalino Salãthiel”, ocorrendo a 

intertextualidade explícita. Outra relação de expressa semelhança é a partida para longe: Lalino 

parte para o Rio de Janeiro (a capital na época), enquanto o filho vai para um lugar distante, 

onde levam o mesmo tipo de vida mundana. Diante de tudo isso, as relações intertextuais 

ocorrem nos seguintes trechos de cada uma das “obras”. Vê-se a seguir a comparação entre os 

textos: 

 

As aventuras de Lalino Salathiel na capital foram bonitas, mas só podem ser 

pensadas e não contadas, porque no meio houve demasia de imoralidade 

(ROSA, 1976, p. 87).  

 

Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais 

moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo 

dissolutamente (BÍBLIA SAGRADA, 1999, p. 1369).  

 

Dito isso, percebemos que o que aconteceu com o personagem Lalino foram os desejos 

pelos prazeres carnais que ele sentia, o que também ocorre com “O filho pródigo”, como é 

possível percebemos, neste caso, com o filho mais novo deixou-se dominar pelo pecado e pede 

sua fortuna ao seu pai e vai embora, a procura de diversão, gastando toda sua herança com 

coisas mundanas. 

Já o anúncio publicitário, como sabemos, é um gênero textual que está inserido no 

contexto social com fins lucrativos, apropriando-se de discursos persuasivos e criativos no 

intuito de induzir o consumidor a comprar determinado produtos. Logo, as imagens utilizadas 

na publicidade chamam atenção do seu interlocutor através do jogo discursivo e persuasivo 

presente neste gênero. Assim sendo, os efeitos de sentido surgem a partir de imagens a ele 

atribuído, e da relação entre o dito e o não-dito. Contudo, os enunciados existentes nem sempre 

são interpretados pelo leitor (aluno) como um todo. Raramente percebe-se o que se encontra na 

exterioridade de um texto, prevalecendo à leitura do que está posto na superfície textual. Diante 
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disso, a função das imagens publicitarias é ajudar a vender o produto para isso, tendo um 

público selecionado, em que apresenta um discurso para que o consumidor venha a comprar. A 

seguir analisaremos anúncios abordados no livro didático em questão. 

 

Figura 7 – Anúncios Hortifrutti 

 

Fonte: Cereja (2016, p. 236). 

 

Nos anúncios, observamos que se trata de uma rede de supermercados intitulada de 

“Hortifruti”, que tem o objetivo de influenciar o público leitor a comprar os produtos saudáveis 

ofertados, dentre eles, frutas, legumes e verduras, usando do slogan a família. Assim sendo, 

faz-se o uso de linguagem clara para que o leitor entenda que dentro dos anúncios e 

principalmente dentro do contexto familiar a intertextualidade também ocorre e se dá, seja de 

forma explícita ou implícita, ocorrendo nesse caso como é possível perceber na questão quatro 

e cinco da página 236, “o anúncio também explora implícitos sobre as relações familiares. 

Identifique quais implícitos sobre as relações familiares permeia as três peças em estudo?”. 

Nesse caso, identificamos no referido gênero o fato de que os pais têm como função a de regular 

o comportamento dos filhos, cobrando ações que julgam as mais adequadas possíveis.  

Já na letra “b” da questão de número cinco, Cereja (2016, p. 236) questiona: “qual a 

imagem do anunciante o slogan, os desenhos e as falas constroem, tendo em vista os implícitos 

e as relações intertextuais exploradas?”. Neste caso, os desenhos e as falas apresentadas 

anteriormente apontam que a questão dos implícitos e as relações intertextuais acontecem na 

imagem de que a rede de supermercado anunciada sabe bem mais do que a própria família. 

Dessa maneira, são as relações familiares que estão passando a ideia de que ela faz parte do dia 

das famílias, denotando a questão implícita de que não se encontra explícita no anúncio 

publicitário.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto ao fenômeno da intertextualidade, acreditamos que ela não pode ser trabalhada 

isoladamente somente com conceitos, é necessário ir mais além, e introduzir a diversidade de 

gênero. Assim, os alunos, ao fazerem o uso do livro didático em que aborda a intertextualidade, 

serão capazes de propagar os diferentes contextos, obtendo enorme capacidade de leitura e 

escrita, conhecimento de mundo e capaz de fazer suas próprias descobertas. Diante das 

reflexões percebemos que a intertextualidade explícita é pouco discutida no livro didático 

Português contemporâneo: diálogos, reflexão e uso, apresentando-se com mais frequência o 

uso da implícita. Dito isto, a intertextualidade é trabalhada no livro didático de forma simples 

para que o estudante possa entender e aprender seu uso, seja ele no dia a dia ou presentes nos 

gêneros. 

Portanto, pela abordagem, no livro, de atividades que envolvam intertextos, usando de 

gêneros textuais, percebemos que existe uma contextualização com assuntos discutidos na 

atualidade, proporcionando aos leitores meios para compreender não apenas o texto em si, mas 

também o porquê do autor ter utilizado de outro texto para expressar suas ideias, levando os 

estudantes a inúmeras interpretações, e passando a compreender melhor a relação existente 

entre textos e gêneros. 
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RESUMO 

 
Considerando que o conceito de gêneros está arraigado em correntes teóricas diversas e que suas leituras 

e interpretações são bastante heterogêneas, objetivamos, neste trabalho, investigar a apropriação das 

abordagens de gêneros em produções de pesquisadores brasileiros que discutem o ensino de Espanhol 

como Língua Estrangeira. Como objetivos específicos, temos: i) identificar as abordagens de gêneros 

que fundamentam as pesquisas sobre o ensino de ELE nos artigos recortados para exame; ii) analisar 

articulações entre as abordagens de gêneros evidenciadas nos artigos científicos selecionados. Como 

fundamentação teórica, dialogamos com trabalhos que: i) discutem o conceito de gêneros discursivos e 

textuais (BAKHTIN, 2011; MARCUSCHI, 2008); ii) abordam as tendências teóricas de gêneros 

(SILVA, BEZERRA, 2014; BAWARSHI, REIFF, 2013), iii) focalizam o ensino de língua espanhola 

(ARAÚJO, 2013; RIVILLA, 2004). O nosso trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de cunho 

bibliográfico e assume um caráter interpretativo e uma abordagem qualitativa como direcionamentos 

metodológicos. O corpus constitui-se de 10 artigos científicos publicados, entre os anos de 2008 a 2019, 

em periódicos nacionais. Dentre os resultados da análise empreendida, destacamos os seguintes achados: 

i) a discussão sobre gêneros aparece desenvolvida principalmente no domínio da Linguística Textual, 

seguida da Escola do Grupo de Genebra e da Análise Dialógica do Discurso; ii) as articulações entre as 

abordagens apontam que os pesquisadores tendem a assumir mais expressivamente a abordagem de 

gênero numa perspectiva da Linguística Textual, e, mais substancialmente, da Análise Dialógica do 

Discurso, enquanto que aquela postulada pelo Grupo de Genebra se mostrou menos recorrente. Nossos 

achados apontam ainda que, além de revelarem certas incoerências, as apropriações das abordagens 

apontadas não costumam ser assumidas de modo mais desenvolvido e aprofundado. Nossas conclusões 

indicam que as produções científicas recortadas apresentam ecos discursivos frágeis quanto ao 

tratamento teórico da abordagem de gêneros, fazendo-nos pensar que as leituras desses pesquisadores 

não estão sendo bem assimiladas e apreendidas nas discussões sobre o ensino de espanhol no Brasil. 

 

Palavras-chave: Abordagens de gênero. Ensino de Espanhol. Pesquisadores nacionais. Artigos 

científicos. 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As abordagens de gêneros, especialmente no contexto brasileiro, são hoje alvo de 

múltiplas produções científicas no cenário do ensino de línguas, tanto materna como 

estrangeiras, e isso pode ser atestado em periódicos, livros, anais de eventos da área, dentre 

outros veículos de publicação da pesquisa científica. Essa popularização se deu em virtude, 

principalmente, da publicação dos documentos oficiais de ensino, tais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino fundamental – Língua Estrangeira (3º e 4º Ciclos), as 
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Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias 

(OCEM) e também a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Dessa forma, através principalmente da incorporação dessa noção e publicação dos 

documentos oficiais que o conceito de gêneros torna-se uma das principais temáticas no debate 

sobre o ensino de línguas no cenário científico brasileiro. Contudo, por a noção de gêneros estar 

atrelada e assentada em correntes teóricas múltiplas e heterogêneas, as leituras interpretações 

pelos estudiosos acabam, consequentemente, sendo igualmente heterogêneas, tornando as 

discussões do conceito ainda mais híbridas e heterogêneas do ponto de vista da consistência e 

da coerência teóricas.  

Esta investigação se alinha a uma pesquisa já desenvolvida no ano de 2019: “As 

abordagens de gêneros em produções científicas nacionais: um estudo no ensino de Espanhol 

como Língua Estrangeira”1, sob o gênero Trabalho de Conclusão de Curso durante o período 

de minha Graduação no Curso de Letras – Língua Espanhola. Assim, o intuito é, nessa 

perspectiva, aprofundar os resultados obtidos, mediante um olhar mais atento e acurado sobre 

os achados. 

Desse modo, nossa pesquisa tem como objetivo geral investigar a apropriação das 

abordagens de gêneros em produções de pesquisadores brasileiros que discutem o ensino de 

ELE. E como objetivos específicos, nos propomos a: i) identificar as abordagens de gêneros 

que fundamentam as pesquisas sobre o ensino de ELE nos artigos; e ii) verificar as articulações 

entre as abordagens de gêneros evidenciadas nos artigos científicos selecionados; 

Para isso, nossa investigação conta com as reflexões de trabalhos sobre o conceito de 

gêneros discursivos e textuais (BAKHTIN, 2011; MEDVIÉDEV, 2012; MARCUSCHI, 2008) 

e também em produções sobre as abordagens ou tendências teóricas de gêneros (SILVA, 

BEZERRA, 2014; BAWARSHI, REIFF, 2013; BEZERRA, 2017), assim como em trabalhos 

sobre o ensino de língua espanhola (ARAÚJO, 2013; RIVILLA, 2004).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 As abordagens de gêneros discursivos/textuais 

 

O conceito de gênero é significativamente multiforme e plural em virtude de que é 

abordado sob diferentes formas e olhares teóricos e metodológicos. É nosso objetivo, pois, 

                                                             
1 O referido trabalho teve orientação do Professor Doutor José Cezinaldo Rocha Bessa, apresentado à Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte. 
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realizar um breve panorama das principais abordagens de gêneros propagadas no Brasil. Nesta 

perspectiva, as principais abordagens ou orientações teóricas predominantes em território 

nacional, a partir de Silva e Bezerra (2014) são: Grupo de Genebra, que tem seus representantes 

Schneuwly, Dolz e Noverraz; a escola Norte Americana, cujos principais nomes são Miller, 

Swales e Bazerman; a escola de Sidney, representados por Halliday e Martin; e por último, a 

Análise Crítica de Gêneros (ACG), em que aparecem os nomes de Fairclough, Kress e Van 

Dijk.  

A Escola de Genebra, segundo Silva e Bezerra (2014), aborda a concepção 

sociocomunicativa da linguagem sob a vertente da psicologia, visando elucidar que operações 

cognitivas e de linguagem estão implicadas na atividade verbal. Alguns pesquisadores, 

inclusive, questionam se a Escola de Genebra se situa em uma vertente mais “psicológica” ou 

mais “didática”. Na área didática, os autores Dolz, Noverraz e Schneuwly desenvolveram um 

modelo de aplicação ao ensino dos gêneros, denominando-se “sequência didática” um conjunto 

de atividades escolares sistematizadas, cujo objetivo é possibilitar ao aluno o domínio de um 

determinado gênero, de modo que ele possa escrever e falar melhor mediante o contexto de 

situação (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).  

A Escola Norte Americana, também é conhecida como Nova Retórica, ou Sóciorretórica 

ou ainda Estudos Retóricos de Gêneros (ERG), nasce no declínio dos aspectos descritivos, 

formais e textuais do gênero, próximos dos modelos de estudos dos textos literários, procurando 

ir além da tendência formal na visão articulada aos processos sociais de uso da língua 

(RAMIRES, 2005). No entanto, sob o plano do ensino, Souza (2014) afirma que essa escola 

teórica não propõe nenhum modelo de ensino, enfatizando e criticando que o ensino explícito 

dos gêneros resultaria em meras repetições e proposições padronizadas. No contrário, propõe 

que os professores criem situações reais, porque somente na imersão e com um extenso tempo 

é que os alunos podem adquirir os gêneros. Além disso, o papel do aluno é de não somente 

produzir como também inventar novos gêneros. Nessa medida, o foco é desconstruir e 

reconstruir modelos genéricos, em oposição à imitação dos gêneros.  

A Escola de Sydney é também chamada como escola australiana. Conforme Silva e 

Bezerra (2014), a linguagem, para esta corrente teórica, é vista sob um sistema de criação de 

significados dentro do sistema se considerado o contexto. Nesta perspectiva, existem três níveis 

de realização do texto dentro do sistema linguísticos, são eles: o gênero (em caráter abstrato 

que orienta as ações para um evento linguístico), o registro (que configura os significados 

mediante o gênero) e o texto (que é o plano concreto da linguagem). No que concerne ao ensino, 

Bawarshi e Reiff (2013) relatam que o professor tende a identificar os gêneros e a estimular os 
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estudantes às demandas linguísticas mais importantes para o contexto escolar e também para 

além da comunidade. Dessa forma, os estudiosos de Sidney organizam e propõem um ciclo de 

ensino e aprendizagem composto por três estágios, que são a modelagem, negociação conjunta 

do texto e, por fim, a construção independente do texto.  

A Análise Crítica de Gêneros (ACG) é apontada, por Silva e Bezerra (2014), como 

“mais geral” e/ou “eclética”, pois congrega trabalhos e reflexões teóricas da Linguística 

Sistêmico-Funcional, da Análise Crítica do discurso e da Sóciorretórica (BEZERRA, 2017). 

Busca, nesse sentido, avaliar o componente linguístico na materialidade dos textos e observar 

o âmbito das condições de produção dos gêneros em pleno funcionamento. Ao analisar os textos 

criticamente, segundo Meurer (2005), os analistas não estão interessados simplesmente nos 

textos em si, mas em questões mais amplas, sociais e ideológicas. No campo do ensino, o 

objetivo desta abordagem teórica é formar alunos críticos do discurso e também capazes de 

produzir textos – não tão somente para o contexto escolar como modo avaliativo, mas, 

principalmente, para fora dos muros da escola.  

 

2.2 Ensinar uma língua estrangeira: reflexões sobre as habilidades linguísticas no ensino de 

espanhol 

 

Falar em habilidades linguísticas, ou ainda competências comunicativas, significa 

compreender e remontar aos objetivos de se ensinar ou aprender uma língua estrangeira. Em 

conformidade com o Marco Comum Europeu de Referência para línguas (2002) - MCER2 e 

Araújo (2013), o processo de ensino e aprendizagem repousa na concepção de propiciar ao 

estudante fazer-se comunicar socialmente e contextualizar-se culturalmente, de forma a ampliar 

o horizonte socio-comunicativo e cultural desses aprendizes, mobilizando habilidades e 

estratégias linguísticas para alcançar as competências de comunicação. Nesta perspectiva, as 

quatro habilidades: oralidade, escuta, escrita e leitura, mostram-se intrínsecas e primordiais no 

processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, uma vez que, o objetivo de se 

aprender um idioma é a comunicação efetiva e bem-sucedida.  

Segundo ainda o documento MCER (2002, p. 13), “as competências linguísticas 

abrangem os conhecimentos e as destrezas léxicas, fonológicas e sintáticas, bem como outras 

                                                             
2 De acordo com Rivilla (2004), o Marco Comum Europeu de referência para as línguas é um documento elaborado 

pelo Conselho da Europa, cujo objetivo é possibilitar um modelo comum para a elaboração de programas de ensino 

de línguas, orientações curriculares, exames e critérios de avaliação, materiais e manuais didáticos, dentre outras 

finalidades para toda a Europa.  
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dimensões da língua no seu sistema, independentemente do valor sociolinguístico e suas 

variantes, assim como as funções pragmáticas e suas realizações”3. 

Assim sendo, falar sobre as habilidades linguísticas significa entender o seu papel no 

panorama do ensino e aprendizagem de línguas, na qual procuram ao máximo representar a 

realidade concreta da língua falada ou escrita; são, portanto, ferramentas de uso e reflexão sobre 

a língua(gem) de qual usamos e fazemos parte. Ainda que as finalidades do ensino de línguas 

estrangeiras tenham se ampliado ao longo dos tempos conforme novas necessidades, essas 

habilidades continuam a ser operadas na história do ensino e aprendizagem de línguas 

(ARAÚJO, 2013). 

 

3 ESCOLHAS E CAMINHOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 

 

De acordo com Bessa (2017-2018), e a partir do caráter epistemológico das ciências 

humanas, este trabalho assume um caráter interpretativo e abordagem qualitativa como 

direcionamento metodológico. Nossa pesquisa pode ser caracterizada também como 

bibliográfica, tendo em vista que a natureza da fonte de dados foram duas bibliotecas virtuais: 

o Portal de Periódicos da Capes e a plataforma DOAJ (Directory of Open Access Journals)4. 

Diante de uma insuficiência de artigos científicos que se enquadrassem em nossos critérios no 

Portal Capes, tivemos de recorrer a uma segunda biblioteca virtual de publicações científicas. 

O corpus se constitui de dez artigos científicos coletados no portal de periódicos da 

Capes e no diretório DOAJ, publicados entre os anos de 2008 a 2019. Interessa-nos pesquisar 

a apropriação e incorporação das abordagens de gêneros nos trabalhos de pesquisadores 

brasileiros que discutem o espanhol como língua estrangeira no âmbito do ensino, sobretudo 

após a publicação dos documentos oficiais de ensino brasileiros publicados a partir do final da 

década de 1990.  

 

3.1 Constituição do corpus  

 

I. Produções de pesquisadores nacionais (considerando que pesquisadores estrangeiros 

por estarem em outros contextos, possivelmente têm um olhar “de fora” para com o ensino de 

gêneros no Brasil); 

                                                             
3 Essas e demais tradução são de nossa autoria: “Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las 

destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema, independientemente 

del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus realizaciones.”  
4 Tradução: Diretório de Revistas de Acesso Aberto 
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II. Produções no formato de artigo científico (já que se trata do gênero acadêmico mais 

produzido e utilizado atualmente nas universidades, conforme aponta Motta-Roth e Hendges, 

2010);  

III. Produções em língua portuguesa (visto que os artigos em língua espanhola, por 

exemplo, são produzidos por pesquisadores estrangeiros, via de regra);  

IV. Produções publicadas entre 2008 a 2019 (período posterior às publicações dos 

documentos oficiais de ensino); e, 

V. Produções de pesquisadores de instituições nacionais diferentes (objetivando um 

panorama de todo o contexto brasileiro). 

 

3.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

1) Pesquisa e coleta dos dez artigos científicos nas plataformas Capes e DOAJ 

segundo os critérios previamente estabelecidos. Fizemos o uso dos seguintes descritores de 

busca “gêneros do discurso e ensino de espanhol” e “gêneros textuais e ensino de espanhol” na 

Plataforma de periódicos Capes, e “gêneros no ensino de espanhol” e “ensino de espanhol” para 

a busca na plataforma DOAJ.  

2) Elaboração de quadros para registro, de modo a melhor visualizar e sistematizar os 

dados coletados: periódico, volume e número, ano de publicação do artigo, autor(es), formação 

acadêmica, título do artigo e link de acesso. 

3) Seleção das produções científicas que comporão o corpus da pesquisa, com base 

nos critérios estabelecidos inicialmente e refinados no decorrer do processo de seleção. 

4) Leitura e releitura atenta das produções científicas selecionadas como corpus da 

pesquisa, para posterior interpretação e análise, em conformidade com os objetivos da pesquisa. 

5) Realização de análise qualitativa do corpus, focalizando a descrição e interpretação 

do material selecionado. 

 

4 INTERPRETANDO AS APROPRIAÇÕES DAS ABORDAGENS DE GÊNEROS 

 

No dizer de Oliveira (2010, p. 398, grifos nossos), “o gênero [...] não se constitui num 

fenômeno simples e puro [...]”, visto que, “conforme atestam estudos de vários autores [...], ele 

é afetado por uma rede de variáveis que operam juntas, tornando-o complexo e multifacetado” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 398). É neste contexto que objetivamos investigar a apropriação das 
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abordagens de gêneros em produções de revistas científicas brasileiras que discutem o ensino 

de Espanhol como língua estrangeira.  

Assim sendo, organizamos as análises em duas categorias: i) abordagens teóricas 

identificadas; ii) articulações entre as abordagens de gêneros. 

 

i) abordagens teóricas identificadas: 

 

Para a identificação das abordagens teóricas realizamos um gráfico para melhor 

visualização dos dados: 

 

Gráfico 01: Identificação das abordagens teóricas 

 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Diante do gráfico, podemos observar que nossos dados apontam para 23 abordagens 

teóricas, sendo que a maioria delas (13 abordagens) apresentam apenas 01 ou 2 ocorrências. 

Contudo, se colocarmos em contraste com as quatro principais tendências de gêneros (SILVA; 

BEZERRA, 2014), isto é, a Escola de Genebra, a Escola Norte Americana, a de Sidney e a 

ACG, veremos que somente a Escola de Genebra é contemplada em nossas produções 

científicas, bem como a Análise Dialógica do Discurso considerando como uma abordagem 

sistemática de gênero. Ao abordarmos as várias orientações teóricas de gênero, estamos 

defendendo um cuidado necessário de consonância e coerência teórico-metodológica no 

tratamento de cada abordagem teórica. Contudo, vemos que os nossos pesquisadores, em sua 

maioria, no trato com os gêneros discursivos e textuais, não dialogam ou aprofundam-se, 

propriamente, nas abordagens teóricas do conceito de gêneros, dialogando, desta forma, com 

outras perspectivas teóricas.  
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À vista dessa situação, esse achado parece se relacionar com a quarta tendência de 

gêneros defendida por Marcuschi (2008, p. 152), denominada como “mais geral” e menos 

marcada pelas outras linhas teóricas de gêneros, já que os trabalhos de nosso corpus só se 

inscrevem na ADD e no Grupo de Genebra como abordagens “verdadeiramente” de gêneros. 

De acordo com Marcuschi (2008), esta quarta tendência recebe influências várias, de diversas 

linhas teóricas, tornando-a, assim, bastante heterogênea a ponto de não ser possível classificá-

la.  

No mais, o que temos é “um mosaico de perspectivas”, de abordagens mais “clássicas” 

(BEZERRA, 2017), isto é, mais sistematizadas nas reflexões de gênero ou abordagens “mais 

gerais” e “menos marcadas” nos estudos de gênero, podendo ser classificada na quarta 

tendência teórica de Marcuschi (2008).  

Em complementação à esta linha de raciocínio, Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005, p. 

08) comentam que, “pode-se dizer, hoje, que estão inclinados a discutir questões relacionadas 

aos gêneros, entre outros, críticos literários, retóricos, sociólogos, [...] analistas do discurso, [...] 

professores de língua, publicitários, jornalistas e especialistas em comunicação empresarial.” 

Logo, como o conceito de gênero possui um caráter multifacetado e dialogicamente aberto a 

novos olhares e perspectivas, pode ser assimilado e trabalhado facilmente por abordagens 

teóricas diversas.  

 

ii) Articulações entre as abordagens de gêneros: 

 

Uma vez identificadas e compreendidas as abordagens de gênero, objetivamos, nesta 

categoria, entender como estas abordagens estão postas e organizadas nos artigos científicos 

analisados. Logo, algumas questões parecem fundamentais como percurso de análise desta 

pesquisa, quais sejam: como se estabelece o diálogo entre as teorias de gênero nas produções 

científicas? Há relações de superioridade ou preferência de abordagens nos artigos?  

Assim sendo, realizamos um quadro focalizando a recorrência em que essas abordagens 

aparecem em cada artigo:  

 

Quadro 01: Mapeamento das abordagens de gêneros 

ARTIGOS ABORDAGEM(NS) 

CENTRAL(IS) 

OCORRÊNCIA

S 

ABORDAGEM(NS) 

ACESSÓRIA(S) 

OCORRÊNCI

AS 

PC01 AD francesa 

ADD 

20 

11 

Linguística Textual 02 

PC02 Linguística Textual 07 ADD 01 

PC03 Ling. Aplicada 08 - - 
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Letramento 

Multimodalidade 

05 

02 

PC04 Linguística Textual 03 Grupo de Genebra 02 

PC05 Linguística Textual 08 - - 

PC06 Linguística Textual 03 ADD 

Grupo de Genebra 

03 

03 

PC07 Linguística Textual 01 - - 

PC08 Grupo de Genebra 22 Linguística Textual 04 

PC09 ADD 04 - - 

PC10 ADD 07 Grupo de Genebra 05 
Fonte: dados da pesquisa.  

 

De acordo com o quadro, a Linguística Textual parece ser a abordagem preferida pelos 

pesquisadores, tendo em vista que aparece com centralidade em 05 artigos e em outros 02 

artigos, de modo acessório. A Análise Dialógica do Discurso também, nesta perspectiva, é 

assumida com privilégio em 03 artigos, e de modo secundário em outros 02 artigos. Já o Grupo 

de Genebra encontra centralidade em somente 01 artigo e de modo acessório em outros 03 

artigos. As demais abordagens (AD francesa, LA, Letramento e Multimodalidade) foram 

incorporadas no quadro, uma vez que assumiram certa responsabilidade teórica nas 

conceituações de gênero nos artigos, que aqui achamos relevante considerar.  

Elaboramos, contudo, um outro quadro como forma de verificar melhor as 

articulações/posições das abordagens, bem como as discursivizações de que tratam as 

produções científicas investigadas.  

  

Quadro 02: Articulações das abordagens de gêneros 

A LT e suas 

articulações 

LT e ADD 

Os pesquisadores encontram na ADD uma 

abordagem capaz de fornecer-lhe critérios 

sistemáticos de trabalho aos gêneros textuais na 

assunção da Linguística Textual 

LT e o Grupo de Genebra 

Os pesquisadores posicionam a tradição Suíça num 

direcionamento metodológico mais sistemático 

sobre os gêneros através das sequências didáticas, 

ainda que a Linguística Textual seja mais focalizada. 

A ADD e suas 

articulações 

ADD e AD francesa As teorias se articulam no enfoque do discurso. 

ADD e a LT 
A Linguística textual aparece sutilmente sob a voz 

de Marcuschi. 

ADD e Grupo de Genebra 

A ADD aparece sob aspectos mais gerais e 

conceituais sobre os gêneros e o ISD sob o enfoque 

psicológico do processo de ensino e aprendizagem 

dos gêneros.  

O Grupo de 

Genebra e 

suas 

articulações 

Grupo de Genebra e a LT 

A articulação se evidencia sob os elementos da 

textualidade, e o ISD no tratamento sobre as 

sequências didáticas de transposição dos gêneros 

Fonte: dados da pesquisa.  
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Ainda que o quadro anterior esteja bastante simplificado por questões de espaço, 

podemos dizer, em linhas gerais, que se constituem abordagens de gêneros centrais nas 

produções investigadas a Linguística Textual, a Análise Dialógica do Discurso e a Escola de 

Genebra. E diante dos resultados empreendidos no quadro, podemos resgatar que, embora haja 

uma tendência dos pesquisadores a assumirem a Linguística Textual de modo inicial, podemos 

depreender que as discussões de gênero aparecem desenvolvidas com base na Análise Dialógica 

do Discurso, seguida da Escola do Grupo de Genebra em recorrência à noção de Sequência 

Didática.  

Assim sendo, os pesquisadores tendem a se apropriar da Linguística Textual a princípio 

nos artigos científicos, e a recorrer à outras vozes/autores de outros lugares teóricos como 

subsídio teórico para questões didáticas e conceituais/metodológicas do gênero. Dessa forma, 

percebemos que a força da Linguística Textual se evidencia principalmente pela voz de 

Marcuschi, tendo em vista que como um dos primeiros autores brasileiros a desenvolver 

discussões de gênero no território nacional (BEZERRA, 2017), segue aparentemente 

influenciando os pesquisadores brasileiros na apropriação textual de gênero.  

Nessa medida, embora não podemos verificar explicitamente no quadro das 

articulações, podemos ver indícios de que essas articulações revelam inconsistências e 

incoerências teóricas, principalmente quanto ao tratamento da própria conceituação de gêneros, 

sendo postulada por perspectivas várias e reportados por autores vários, de outras perspectivas 

teóricas. Sendo mais evidente, portanto, na Teoria Dialógica do Discurso que não se apresenta 

consistentemente quanto aos seus subsídios teóricos básicos, tais como o tema, estilo e 

construção composicional (os três elementos do gênero), nem tampouco a concepção de 

gêneros primeiros e segundos, por exemplo (BAKHTIN, 2011).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assumindo a compreensão de que o conceito de gênero está alicerçado em correntes 

teóricas diversas e que as leituras e interpretações também tendem a ser igualmente diversas, 

que nossa pesquisa teve como intuito investigar a apropriação das abordagens de gêneros em 

produções de pesquisadores brasileiros que discutem o ensino de ELE. Propusemo-nos, assim, 

a analisar como os pesquisadores incorporam e se apropriam dessas teorias, quanto à coerência 

e consistência teórica.  

Em outras palavras, buscamos examinar se esses pesquisadores, trato com o ensino de 

ELE, tematizam o conceito/noção de gêneros “fielmente” às abordagens assumidas, ou se se 
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apresenta dissonâncias na relação teórica. Como objetivos específicos, delineamos: 1) 

identificar as abordagens de gêneros que fundamentam as pesquisas sobre o ensino de ELE nos 

artigos; 2) verificar as articulações entre as abordagens de gêneros evidenciadas nos artigos 

científicos selecionados. 

Nossos achados apontam, portanto, numa abordagem geral, que embora emergiram 

perspectivas teóricas múltiplas e heterogêneas, sem que dialogassem diretamente com as quatro 

tendências nacionais defendidas Silva e Bezerra (2014), nossas produções investigadas 

evidenciaram três correntes de gêneros centrais a Linguística Textual, a Análise Dialógica do 

Discurso e a Escola do Grupo de Genebra.  

Assim, numa análise mais aprofundada e atenta ao corpus, observamos que apesar de 

que haja essa identificação e assumir teórico pelos pesquisadores, as discursivizações feitas por 

esses estudiosos revelam-se qualitativamente incoerentes e inconsistentes do ponto de vista 

interno e aprofundado do desenvolvimento das discussões do conceito. As articulações teóricas 

por nós analisadas nos permitem inferir, nesse sentido, que os entrelaçamentos das teorias várias 

realizados pelos pesquisadores possibilitam, provavelmente, muito mais um distanciamento das 

teorias assumidas, que uma incorporação mais apreendida e assimilada das abordagens teóricas 

de gêneros. Dessa maneira, esses resultados nos fazem pensar que as leituras desses 

pesquisadores não estão sendo bem incorporadas e absorvidas nas discussões sobre o ensino de 

espanhol no Brasil. 
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REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DO TEMA IMPEACHMENT NO DISCURSO 

POLÍTICO DE MARTA SUPLICY 

 

 Maria Veridiana Franco Alves 
Universidade do Estado do Rio Grande  

 

RESUMO 

 
A Análise Textual dos Discursos (ATD) é uma abordagem teórica pertencente ao campo da Linguística 

Textual, a qual articula os estudos do texto e do discurso, redefinindo, assim, os campos teóricos da 

Linguística Textual e da Análise do Discurso. Com base na ATD, estudamos a dimensão semântica, 

através da categoria representação discursiva (Rd), que nos reporta às imagens que o texto constrói do 

locutor, do alocutário e do(s) tema(s) tratado(s). Este trabalho objetiva investigar a construção da 

representação discursiva (Rd) do tema impeachment, por meio das categorias semânticas referenciação, 

predicação e modificação no pronunciamento da senadora Marta Suplicy. A pesquisa utiliza-se da 

abordagem qualitativa, descritiva e interpretativista. O método utilizado para a construção de nossa 

pesquisa é o dedutivo. O nosso objeto de estudo é o pronunciamento da senadora Marta Suplicy 

proferido durante a sessão de admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff. 

Justificamos a escolha desse estudo pela possibilidade de investigar o texto complementado ao viés 

discursivo por meio da (ATD) e, também, porque os pronunciamentos dos senadores durante a sessão 

de admissibilidade são documentos de interesse público. Como resultados dizemos que para a senadora 

Marta Suplicy o processo de impeachment é legítimo, constitucional, legal, mudança, democrático, 

calmo e tranquilo. Sendo assim, afirmamos que a investigação e interpretação da construção da 

representação discursiva através das categorias semânticas no discurso da senadora Marta Suplicy, 

permitiu vermos que o pronunciamento analisado permite uma análise textual e discursiva, além de 

apresentar uma ação visada e um objetivo, revelando, assim, a posição discursiva da locutora.  

 
Palavras-chave: Senadora. Discurso político. Representações discursivas. Impeachment. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A nossa pesquisa está centrada nas representações discursivas do tema impeachment no 

discurso da senadora Marta Suplicy, cuja senadora é filiada ao Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), partido apoiador do processo de impeachment. O processo de 

impeachment de Dilma Rousseff, ocorrido no ano de 2016, teve início após denúncias de crime 

de responsabilidade administrativa “cometidos” pela ex-presidente da República, Dilma 

Rousseff. O discurso analisado é o da Senadora Marta Suplicy (SMS), participante na sessão 

de admissibilidade, que aconteceu no dia 11 de maio de 2016. A sessão de admissibilidade do 

processo de impeachment de Dilma Rousseff ocorreu no Senado Federal e durou 

aproximadamente 20 horas. Ao final, o plenário aprovou o relatório da comissão especial, que 

culminou com o afastamento de Dilma Rousseff da Presidência por 180 dias a partir daquela 

data.  
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Utilizamos, como fundamentação teórica da pesquisa, a Análise Textual dos Discursos 

(ATD), uma abordagem teórica pertencente ao campo da Linguística Textual. Dentro da 

perspectiva da ATD, o gênero é elemento proeminente na construção dos discursos, pois os 

estudos dos aspectos linguístico-discursivos do texto precisam considerar o gênero em que se 

materializam. Sendo assim, tomamos como base os postulados teóricos de Adam (2011), com 

a Análise Textual dos Discursos, além dos estudos de Queiroz (2013), Passeggi (2010), 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) acerca da representação discursiva e as categorias de 

análise, referenciação, predicação e modificação.  

Com base na ATD, estudamos a dimensão semântica, por meio da categoria 

Representação discursiva (Rd), que nos reporta às imagens que o texto constrói do locutor, do 

alocutário e do(s) tema(s) tratado(s). Para a construção da representação discursiva do tema 

impeachment, fazemos uso das seguintes categorias semânticas de análise: referenciação, 

predicação, modificação, categorias adaptadas da análise da sequência descritiva propostas por 

Adam (2011), readaptadas por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) para analisar o nível 

semântico do texto, focalizando a noção de representação discursiva.  

A escolha de trabalharmos com este tema se deve a possibilidade oferecida pela (ATD) 

de compreender o texto pelo viés discursivo, por ser um processo histórico relevante para a 

sociedade, sobretudo, para a política brasileira e por acreditar que contribuirá com as pesquisas 

já realizadas na área da ATD. Além disso, esta pesquisa apresenta uma pertinência social e 

política.  

Desta feita, temos como objetivo investigar a construção das representações discursivas 

(Rd) do tema impeachment no pronunciamento de Marta Suplicy, senadora votante na sessão 

de admissibilidade, por meio das categorias semânticas referenciação, predicação e 

modificação. Trabalhamos com a versão escrita do texto proferido oralmente em uma situação 

real de comunicação, em um contexto de produção planejado e com um plano textual a ser 

seguido. 

O corpus da pesquisa é o pronunciamento político da senadora do PMDB Marta Suplicy, 

na sessão de admissibilidade do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O sujeito de 

nossa pesquisa será codificado pela letra S (senador) e a primeira letra do nome, (SMS). A 

coleta de nosso corpus foi realizada através de uma pesquisa no site do Senado Federal, 

<https://www12.senado.leg.br/hpsenado>. Todos os pronunciamentos estão disponíveis no site 

já citado, podendo ser consultados na íntegra. 

Nossa pesquisa apresenta um caráter descritivo e interpretativista, pois segundo Costa e 

Costa (2011, p. 36), a pesquisa descritiva “descreve as características de uma determinada 

https://www12.senado.leg.br/hpsenado
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população ou determinado fenômeno, e os interpreta. Não busca interferir e nem modificar a 

realidade estudada”. Quanto à pesquisa interpretativista, Costa e Costa (2011, p. 36) dizem que 

“busca esclarecer que fatores contribuem de alguma forma para a ocorrência de algum 

fenômeno”. Nesse sentido, descreveremos o discurso em um sentido interpretativo, buscando 

entender como é construído. O método utilizado para a construção de nossa pesquisa é o 

dedutivo. Para Moraes (2003, p. 297), “o método dedutivo, um movimento do geral para o 

particular, implica construir categorias antes mesmo de examinar o corpus de textos”.  

Tendo em vista os trabalhos já realizados, daremos continuidade aos estudos da 

representação discursiva, buscando situar o foco do nosso trabalho no nível semântico do texto, 

com base nos níveis de análise sugeridos por Adam (2011), destacando especificamente as 

representações discursivas do tema impeachment no pronunciamento da senadora Marta 

Suplicy. 

Sendo assim, apresentamos a estrutura constituinte do nosso trabalho: inicialmente a 

introdução, em seguida, o aporte teórico. Mais adiante trazemos as análises semânticas do 

pronunciamento da senadora Marta Suplicy durante a sessão de admissibilidade do processo de 

impeachment de Dilma Rousseff e, por fim, apresentamos as conclusões e resultados de nossa 

pesquisa.  

 

2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS  

 

A Análise Textual dos Discursos (Doravante ATD) é uma abordagem teórica e 

metodológica pertencente ao campo da Linguística Textual (LT). Adam (2011) pensou a ATD 

articulando o texto e o discurso mediados pelo gênero. Para Adam (2011, p. 43), a ATD é, “ao 

mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos da linguística 

textual e da análise de discurso”. Por essa razão, dizemos que Adam (2011) redefiniu os campos 

da Linguística Textual e da Análise de Discurso. Nesse sentido, Adam (2011, p. 23) define a 

ATD como “uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na análise de 

textos concretos”. De acordo com Adam (2011), podemos dizer que se trata de textos concretos 

por estarem em circulação na sociedade, em uma situação comunicativa, e em interação entre 

o produtor e o interlocutor do texto. Em Adam (2011), vemos que as conexões trabalhadas na 

LT não se limitam somente à coesão e à coerência, mas há outros fatores da textualidade 

relevantes para a compreensão de um texto, como, por exemplo, a intertextualidade, a 

intencionalidade, a informatividade, dentre outros.  

Em Passeggi et al. (2010), temos a seguinte consideração acerca da ATD:  
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A ATD assume que é um subdomínio do campo mais amplo da análise de 

discurso, tendo como tarefa a teorização e descrição da estruturação 

sequencial (linear) do texto, assim como de sua estruturação não linear 

(reticular). A noção de gênero poderia ser entendida como a categoria 

mediadora do plano do discurso e do plano do texto (PASSEGGI et al., 2010 

p. 308). 

 

Segundo o autor, o gênero é visto como elemento proeminente na construção dos 

discursos. Logo, o estudo da estrutura linguística precisa considerar o gênero em que se 

materializa. Todo texto possui características próprias, que correspondem às estruturas do plano 

do texto, porém, o texto pode apresentar também uma não linearidade.  

Nos dizeres de Adam (2011, p. 63), “toda a ação de linguagem inscreve-se, como se vê, 

em um dado setor do espaço social, que deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva, 

ou seja, como um lugar social associado a uma língua (socioleto) e a gêneros de discurso”. 

Assim, entendemos que a ATD considera o texto e o contexto como elementos importantes para 

a compreensão dos enunciados. Não se pode pensar de modo isolado do discurso às questões 

que dizem respeito ao texto, à sua estrutura e aos mecanismos linguísticos utilizados pelo sujeito 

para a construção de seus discursos.  

Essa dialogicidade no discurso é discutida por Fiorin (2012, p. 151), quando se 

posiciona que “o ponto de vista translinguístico, o discurso ganha sentido e identidade na 

relação com outros discursos, que ele cita, parodia, estiliza, com que concorda, de que discorda, 

a que se opõe, etc. Essa relação interdiscursiva é o dialogismo.  

De acordo com o autor, o discurso é sempre atravessado por outros discursos, ele é 

heterogêneo, há uma interdiscursividade na construção destes, cuja relação é necessária. Essa 

dialogicidade confere ao discurso uma historicidade, o termo historicidade refere-se ao 

momento em que acontece a comunicação entre os sujeitos. Para ilustrar a discussão acerca do 

texto e do discurso, tomaremos como referência o esquema que segue abaixo. Ele diz respeito 

à relação entre níveis de análise do discurso e níveis de análise textual.  
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Figura 2: Esquema 4 – Níveis ou planos de discurso 

 
Fonte: Adam (2011, p. 61). 

  

De acordo com o esquema desenvolvido por Adam (2011), podemos observar, na parte 

superior, os níveis da análise de discurso, e, na parte inferior, os níveis da análise textual.  No 

que tange aos níveis da análise de discurso, percebe-se que o sujeito se constrói 

discursivamente, a partir do contato com o social. 

Nos níveis da análise do discurso, o nível 1 trata dos objetivos de cada enunciado, pois 

em toda ação comunicativa o sujeito tem uma intenção argumentativa e discursiva. O nível 2 

enfatiza a interação social entre os sujeitos, sendo construída a partir dessa interação com o 

outro. O nível 3 trata das formações discursivas, isto é, a seleção imposta ao sujeito do que deve 

ou não ser dito em determinada situação.  

Nos níveis de análise de texto, vemos mais cinco níveis: o nível 4 trata da textura 

(proposições, enunciados/períodos). O nível 5 reporta-se à estrutura composicional (sequências/ 

planos de textos). O nível 6 focaliza a dimensão semântica (representação discursiva). O nível 

7 trata da enunciação (responsabilidade enunciativa/coesão polifônica). O nível 8 versa sobre 

os atos dos discursos (valor ilocucionário/orientação argumentativa).  

O nível sequencial-composicional refere-se à linearidade do texto; já os níveis 

enunciativo, semântico e argumentativo podem ser lineares ou não. A responsabilidade 

enunciativa e a representação discursiva mostram também características não lineares. A 

Representação discursiva (Rd) compreende a construção de um ponto de vista sobre o sujeito, 

o alocutário ou o tema tratado.    

De acordo com Adam (2011, p. 113), a representação discursiva é explicada como “a 

expressão de um ponto de vista [PdV]”. Toda representação é construída a partir de proposições 

enunciados e cabe ao interlocutor saber interpretar os sentidos desses pontos de vista. Isso 
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implica dizer que o leitor precisa ter conhecimento acerca do enunciado para que a compreensão 

seja de fato efetivada. Adam (2011) assim se posiciona acerca da representação discursiva: 

 

Toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A atividade discursiva 

de referência constrói, semanticamente, uma representação, um objeto de 

discurso comunicável. Esse microuniverso semântico apresenta-se, 

minimamente, como um tema ou objeto de discurso posto e o 

desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A forma mais simples é a 

estrutura que associa um sintagma nominal a um sintagma verbal, mas, de um 

ponto de vista semântico, uma proposição pode, muito bem, reduzir-se a um 

nome e um adjetivo (ADAM, 2011, p. 113-114). 

 

O que Adam (2011) discute é que toda proposição permite uma representação, seja do 

locutor, do interlocutor ou do tema tratado. A representação discursiva é, nos dizeres de 

Passeggi (2010), uma construção que vai sendo tecida em diversos pontos do texto, não 

necessariamente de modo sucessivo. Toda proposição, ainda que minimamente, necessita ter 

sentido para que o interlocutor consiga interpretar aquilo que se quis dizer.  

No que concerne à representação discursiva, vemos em Rodrigues, Passeggi e Silva 

Neto (2010, p. 173) que “todo texto constrói, com maior ou menor explicitação, uma 

representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos 

que são tratados”. Para se perceber essas representações contidas nos textos, é preciso perceber 

a situação discursiva, para quem o texto é pensado e o que é dito no texto. Passeggi et al (2010) 

assim explicita a relação entre a proposição-enunciado e o conceito de representação discursiva: 

 

[...] Toda proposição, na condição de “microuniverso semântico”, constitui 

uma representação discursiva mínima. A dimensão referencial da proposição 

apresenta uma certa “imagem” do(s) referente(s) discursivo(s), posto que cada 

expressão utilizada categoriza ou perspectiva o referente de uma certa maneira 

(PASSEGGI et al, 2010, p. 173). 

  

Mesmo que o enunciado seja mínimo, é possível ver a imagem de quem fala, do que se 

fala e para quem o texto é direcionado. Ainda é pertinente dizer que um mesmo texto pode ter 

diferentes interpretações, todas elas distintas entre si ou não. Adam (2011, p. 115) afirma que 

os sujeitos podem fazer referência ao “mundo, às palavras, à própria situação de enunciação e 

aos coenunciadores”.  

 

2.1 Categorias semânticas da representação discursiva 

 

Neste tópico daremos enfoque as categorias semânticas da representação discursiva, as 

categorias são: referenciação, predicação e modificação. É necessário esclarecer que 
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trabalhamos com as categorias reinterpretadas por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), 

assim, a partir dessas reinterpretações das categorias, tomamos como base Queiroz (2013) e 

denominamos a aspectualização de modificação.  

Quanto à Referenciação, podemos dizer que é o que categoriza ou nomeia um referente 

(coisas, objetos e sujeitos). Para Adam (2011, p. 113), “[...] a atividade discursiva de referência 

constrói, semanticamente, uma representação, um objeto de discurso comunicável”. Segundo o 

autor, todo e qualquer enunciado possui um valor descritivo e uma representação, seja de um 

tema ou objeto de discurso. Há sempre uma predicação em volta. Geralmente, essa predicação 

é representada pelo sintagma nominal e o sintagma verbal (SN+SV).  

Quanto à Predicação, para Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 175), “[...] remete 

tanto à operação de seleção dos predicados, isto é, à designação dos processos, no sentido amplo 

(ações, estados, mudanças de estado etc.), como ao estabelecimento da relação predicativa no 

enunciado”.  

A modificação para Rodrigues, Passeggi e Silva Neto, (2010, p. 175), “refere-se às 

características ou propriedades tanto dos referentes como das predicações”. Ainda de acordo 

com os autores, é um conjunto que diz respeito à seleção das partes e às propriedades do todo 

e das partes do objeto da descrição.  

Salientamos que as categorias não se findam nessas apresentadas acima, são também 

categorias semânticas a localização e a relação, porém, nos detemos a explicar somente as que 

faremos uso ao longo desse estudo. A partir dessas reinterpretações das categorias, tomamos 

como base Queiroz (2013) e denominamos a aspectualização de modificação. Além disso, como 

já dissemos anteriormente utilizamos o termo modificador para nos referirmos à 

aspectualização, pois a modificação aparece qualificando o referente impeachment como luta 

pela democracia.  

 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

  

Nosso objetivo, nesta seção é analisar a representação discursiva do tema impeachment 

no pronunciamento da senadora Marta Suplicy (Doravante, SMS) por meio das categorias de 

análises semânticas predicação, referenciação e modificação. Para a análise textual e discursiva 

que nos propomos, trazemos apenas recortes do pronunciamento. As proposições enunciados 

que se referem às ocorrências das categorias semânticas estão destacadas em negrito, outro 

recurso tipográfico utilizado nas análises abaixo.  
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O processo de impeachment é tematizado pela senadora SMS de acordo com as vias 

legais da Constituição Brasileira. A locutora do presente pronunciamento denomina o 

afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff como impeachment durante todo o discurso. O 

processo de impeachment se configura, portanto, como a referenciação chave.  

Através do verbo, é possível dizer que a construção do processo esteve sujeita à 

Constituição Brasileira e está, portanto, dentro das vias legais. Os modificadores do referente 

“político” e “submetido às regras constitucionais e legais”, explicam a legalidade e a 

normalidade do processo de impeachment discutido na sessão de admissibilidade.   

As categorias semânticas (referenciação, predicação e modificação) reafirmam a 

legalidade do processo e chamam a atenção para o fato de que só se constituiria golpe caso as 

denúncias não correspondessem aos atos cometidos pela ex-presidenta Dilma Rousseff.  

Analisemos o próximo fragmento no qual o processo de impeachment é representado 

discursivamente como o “caminho” para os problemas do país.  

 

L70- 71 “Encontraremos o caminho. O caminho será democrático, pacífico, generoso e 

grande para o Brasil”. 

 

A proposição “Encontraremos o caminho” corresponde ao percurso que levará o Brasil 

para o progresso, isto é, o processo de impeachment. O referente “o caminho” simboliza a 

solução para os problemas políticos, econômicos e sociais enfrentados pelo país durante o 

mandato de Dilma Rousseff. Tal solução virá com o impedimento da presidenta de exercer suas 

funções na Presidência da República.  

Temos, no pronunciamento da senadora do PMDB, a escolha de alguns modificadores 

do referente “o caminho”, a saber: “democrático, pacífico, generoso e grande”. Pelo 

modificador “democrático”, entendemos que o processo levará em consideração o desejo de 

vários brasileiros, como se fosse a continuidade do processo decidido por meio do voto, por 

exemplo. O modificador do referente, por meio do predicativo “pacífico”, ilustra a tranquilidade 

do percurso do processo de impeachment. Por sua vez, o modificador “generoso” leva o 

alocutário a concluir que o processo foi construído pensando no povo brasileiro, sem interesses 

particulares e/ou partidários. O modificador “grande” representa as vantagens que terá o Brasil 

L07- “Os crimes de responsabilidade são de natureza político-administrativa. O processo  

L08- de impeachment é eminentemente político e submetido às regras constitucionais e 

L09- legais. Cabe a cada um de nós Senadores, nesta primeira fase, analisar a admissibilidade, 

L10- avaliando a existência de indícios de autoria ou de prova de materialidade, suficientes 

L11- para a caracterização da justa causa.”.  
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com o afastamento de Dilma Rousseff. A intenção do uso desses modificadores é, sobretudo, 

tentar convencer os alocutários de que o processo de impeachment será algo benéfico, trará 

grandes resultados para o país e, consequentemente, para todos os brasileiros.  

Percebemos que a locutora SMS fala de uma determinada formação discursiva, vê, no 

processo de impeachment, a solução para os problemas político-econômicos pelos quais o país 

passa. Assim, para SMS, o caminho para o progresso é o afastamento de Dilma Rousseff de seu 

cargo como presidenta, cujo afastamento é decidido em um processo legal e democrático.  

Vejamos, no excerto abaixo, que o pronunciamento da locutora é uma tentativa de pôr 

fim à ideia de que o processo de impeachment ocorre em clima de ódio, mas sim um momento 

novo de esperança. 

 

 

Nesse excerto do pronunciamento de SMS, vemos o verbo “colocar” na sua forma 

nominal denominada de gerúndio (“colocando”), indicando que a ação está acontecendo ou que 

irá ser prolongada por um certo período, dando, assim, a ideia de continuidade. Durante o trajeto 

do processo de impeachment, houve diversas sessões para ser discutido e o verbo colocar no 

gerúndio indica que a sessão de admissibilidade é apenas o início de um percurso inicial até 

chegar em seu resultado final.  

A proposição “um novo horizonte de esperança”, SMS remete a um futuro grandioso, 

ainda distante dos brasileiros, mas que chegará em breve com o processo de impeachment sendo 

aprovado. Sendo assim, por meio da referenciação, a senadora do PMDB diz que o 

impeachment anunciará o novo, a confiança e a promessa de mudança para a vida dos 

brasileiros.  

Vejamos o fragmento do pronunciamento de SMS a seguir, no qual ela diz que o 

processo de impeachment é um processo otimista.   

 

 

L72 - Forjaremos a união e a reintegração da sociedade num projeto nacional que estanque a 

L73 - deterioração de nossos valores e do patrimônio da Nação, colocando para todos um L74 

- horizonte de esperança. A sociedade não aceita mais sacrifícios sem uma perspectiva L75 - 

sólida, compreensível e crível de que estes sejam em nome de dias melhores. 

L77 - “O que está em jogo, neste momento, Sr. Presidente, é a oportunidade de construirmos um L78 

- grande pacto nacional, gerando otimismo e gerando credibilidade”. Confio na possibilidade                

L79 - de montarmos um amplo leque de forças e apoios sociais e políticos.  
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A proposição “a oportunidade de construirmos um grande pacto nacional, gerando 

otimismo e gerando credibilidade” reforça a ideia de que o processo de impeachment deve ser 

visto como solução positiva para os problemas políticos, sociais e econômicos que o Brasil 

enfrenta. O verbo “gerando”, no gerúndio, indica a continuidade do progresso do país com o 

afastamento de Dilma da presidência. O substantivo “credibilidade” ilustra a confiança e a 

possibilidade de uma mudança no país, pautada, sobretudo, na verdade do processo. 

Quando a locutora do discurso se utiliza da primeira pessoa do plural (nós) na 

proposição “oportunidade de construirmos um grande pacto nacional”, ela se aproxima de todos 

os sujeitos brasileiros e, principalmente, dos idealizadores de todo o processo, uma vez que 

SMS atua como senadora pelo partido que engendra o processo de impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff. SMS fala em nome do partido e de todos que representa.  Além 

disso, todo o processo deve acontecer em consonância com a vontade do povo brasileiro, afinal 

não se constitui pacto sem participação de um segundo indivíduo. Por estar previsto na 

Constituição, ser legítimo e ser um ato democrático, o impeachment é um movimento que trará 

soluções para o Brasil.  

Em suma, por meio das categorias semânticas da referenciação, da predicação e da 

modificação foi possível construir as representações discursivas do tema impeachment, a saber: 

“legítimo, constitucional, legal, mudança, democrático, calmo e tranquilo”. A formação 

discursiva da senadora que reflete a defesa do impeachment como legítimo e solução para os 

problemas políticos do país advém dos ideais de seu partido, o PMDB, um dos apoiadores do 

processo de impeachment e que assume posição favorável ao impeachment vivido por Dilma 

Rousseff. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em face de conclusão do nosso trabalho, trazemos contribuições e resultados do que nos 

propomos a investigar em nossa pesquisa, especialmente, o nível semântico do texto, 

considerando as contribuições teóricas da Análise Textual dos Discursos para o estudo do texto. 

Ao investigar e interpretar a construção da representação discursiva através das categorias 

semânticas no discurso da senadora Marta Suplicy no âmbito da ATD, percebemos que o 

pronunciamento analisado permite uma análise textual e discursiva, além de apresentar uma 

ação visada, um objetivo, consequentemente, revelando a posição discursiva da locutora no ato 

do pronunciamento.  

Assim, concluímos que, no pronunciamento de SMS, através das categorias semânticas 

foi possível construir as seguintes representações discursivas do tema Impeachment: legítimo, 
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constitucional, legal, mudança, democrático, calmo e tranquilo. Além dessas representações 

discursivas, SMS também enxerga no processo de impeachment o caminho para trazer 

melhorias para o Brasil.  

As posições político-partidárias influenciam no modo como cada locutor vê o processo 

de impeachment da ex-presidenta ocorrido no Brasil, no ano de 2016. Com isso, percebemos 

que as diferentes referenciações do tema analisado revela o posicionamento assumido pela 

locutora do pronunciamento, de forma que, a depender do posicionamento político e ideológico 

do enunciador, o tema tratado impeachment é assumido, valorado positiva ou negativamente.  

Por fim, acreditamos ter cumprido com os objetivos pretendidos neste trabalho. Além 

disso, julgamos ter contribuído com os estudos do texto, principalmente no tocante às 

representações discursivas do tema tratado, especificamente, no discurso político, neste caso, 

no pronunciamento de Marta Suplicy, senadora votante na sessão de admissibilidade do 

processo de impeachment de Dilma Rousseff. Por fim, cremos que o nosso trabalho mostra uma 

relevância não somente para os estudos do texto, mas também, para a sociedade brasileira, uma 

vez que apresenta uma possibilidade de leitura de um discurso político atual, social, histórica e 

politicamente relevante.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho analisa as formações discursivas e as relações interdiscursivas entre o discurso de 

Chimamanda Ngozi Adichie que foi proferido em uma edição do TedX intitulado “Sejamos todos 

feministas” e a música “Flawless” da cantora Beyoncé Knowles. Para além das relações entre essas duas 

materialidades, temos como objetivo analisar as formações discursivas em que esses discursos foram 

produzidos, a interdiscursividade existente entre os discursos e a visão ideológica do feminismo no 

decorrer da história. Este trabalho é resultado de conclusão final da atividade prática, durante a 

graduação, da disciplina Análise do Discurso (AD). Nosso processo metodológico se deu a partir da 

leitura dos dois corpora e analisando o processo das formações discursivas, da interdiscursividade no 

discurso do movimento feminista e seu embate contra um público de moral conservadora. Nós 

constatamos que, na nossa análise, a música da cantora Beyoncé faz uma relação de interdiscursividade 

com o discurso de Chimamanda quando traz a sua fala para a música, reforçando seu discurso feminista, 

constatando a sua independência e assumindo uma posição de combate. Embora ambas tenham nascido 

em um ambiente machista e misógino, conseguiram passar por uma desconstrução para que pudessem 

entender a desigualdade de gênero existente, isso mostra que independente da época ou sociedade em 

que se vive as formações discursivas podem tomar rumos diferentes da linearidade existente. Ambas 

são ícones feministas que fortalecem e esclarecem as várias tentativas de definições equivocadas que 

são atribuídas ao movimento feminista que sofre uma grande repressão por se tratar de um movimento 

que procura a igualdade de gênero. 

 

Palavras-chave: Interdiscursividade. Formação discursiva. Formação ideológica. Feminismo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata da relação interdiscursiva presente no discurso de Chimamanda 

Ngozie Adichie e a música “Flawless” da Cantora Beyoncé Knowles, levando em conta 

questões de contexto histórico e social da figura da mulher na Nigéria e as diferentes visões 

empregadas sobre o feminismo, além de analisar a relação que o discurso e a música possuem. 

Para a análise, utilizamos os pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD). 

Em se tratando de metodologia, o presente trabalho tem como corpus o discurso “We 

should all be feminist” da professora, poetiza e feminista Chimamanda Ngozi Adichie e a 

música “Flawless” da cantora Beyoncé Knowles. A coleta desse material se deu a partir do site 

da TEDx e através de sites de streaming como o YouTube.com. 
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As seções que compõem este trabalho são, além desta parte introdutória, a síntese teórica 

na qual buscamos explicitar e discutir os conceitos centrais do trabalho como a 

interdiscursividade e formação discursiva. Na análise, buscaremos, através de recortes feitos do 

discurso da feminista Chimamanda e da música “Flawless” da cantora Beyoncé Knowles, 

refletir o contexto em que se constroem os efeitos de sentido produzidos, de modo a apontar 

como a mulher foi e é vista na sociedade patriarcal atual. 

 

2 SÍNTESE TEÓRICA 

 

O sujeito é um ser que está sempre em movimento e em incontáveis relações dentro de 

seu contexto social, essas relações constroem esse sujeito ideologicamente, de acordo com o 

espaço sócio-histórico-cultural em que nos inserimos, fazendo com que ele absorva as 

ideologias e as reproduza nas relações sociais. Dado isto, podemos compreender, então, que 

todo discurso que reproduzimos é fruto das nossas relações sócio-históricas, de nossas 

formações discursivas. Para Fernandes, “uma formação discursiva revela formações 

ideológicas que a integram” (2005, p. 48). Nas formações discursivas os discursos entram em 

debate, se aproximam ou se distanciam, neste movimento eles se entrelaçam ou não, a depender 

do lugar de fala de cada sujeito.  

A interdiscursividade se apresenta na relação entre os vários discursos, de acordo com 

Fernandes (2005) esses discursos se entrelaçam e são pertencentes a diferentes lugares 

históricos e sociais. Podemos, então, pensar que em todas as épocas existem discursos 

característicos historicamente e socialmente e que, em outras épocas esses discursos podem ser 

reproduzidos de uma maneira, gerando um novo discurso com características que lhe são 

próprias.  

A temática do feminismo, enquanto movimento social, amplia a defesa do papel e dos 

direitos das mulheres na sociedade, se caracteriza por momentos históricos em que ocorreram 

as lutas sociais em defesa do movimento. Nos dias de hoje, parece ser antiquado falar de 

igualdade de gênero porque encontramos homens e mulheres ocupando os mesmos espaços, 

mas não foi um caminho fácil e também não está sendo, essa ocupação de espaços vem se 

desenvolvendo no decorrer da luta histórica das mulheres. Essa luta pela igualdade de gênero 

foi chamada de Feminismo, movimento que atravessou gerações marcadas por ícones 

femininos importantes na história. Ele surgiu no século XIX, na chamada primeira onda 

feminista e o objetivo era a igualdade de direitos com os homens, a partir daí até a atualidade, 

se desenrolaram mais duas ondas. Através delas, ocorreram o surgimento de várias vertentes 
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feministas, o feminismo liberal, no qual buscava-se os mesmos direitos e condições do homem 

e o feminismo radical, que tem como cerne o crescimento da mulher, de como o sujeito chegar 

ao patamar do homem, porém não se tornando igual a este. O feminismo é um movimento que 

visa a igualdade entre os gêneros, trata-se de um movimento igualitário que repudia toda forma 

de opressão ligada a gênero.  

  

3 DISCUSSÕES ANALÍTICAS 

 

A análise da música "Flawless" da artista Beyoncé faz uso do discurso sobre o 

feminismo da professora, poeta e feminista, Chimamanda Ngozi Adichie, discurso esse que foi 

proferido no TEDx, retratando um movimento relevante para a humanidade e, principalmente, 

para as mulheres. Tanto o discurso feminista quanto a música são hinos de fortalecimento para 

a causa feminista, o recorte que foi posto na música trata de um discurso que foi realizado por 

Chimamanda no TEDx, intitulado "Porque todos deviam ser feministas".  Neste discurso, há a 

posição da mulher em uma sociedade completamente dominada pelo patriarcalismo, com a 

necessidade da desconstrução da palavra feminismo que tem uma carga negativa na sua 

formação. Em seu discurso, a professora engloba o contexto em que está inserido a mulher e o 

homem, abordando questões de gênero e desigualdade social para com as mulheres, trata de 

uma formação discursiva daqueles sujeitos defensores da luta feminista e da defesa de igualdade 

de gênero. 

Chimamanda, como uma cidadã nigeriana, compartilha de valores e ideais típicos do 

lugar onde viveu, já que a Nigéria é um lugar simples e conservador em seus costumes, por isso 

não dá espaço para pensamentos feministas. Porém, em seu discurso realizado no TEDx, a 

mesma explica o seu processo de desconstrução e conhecimento acerca do feminismo. Ela conta 

que ainda na adolescência foi chamada de feminista, mas ela não conhecia nem o uso desse 

termo até que buscou saber mais sobre o tema e se aprofundou sobre ele. O contexto social em 

que ela vivia era de produção de discursos e de ações machistas, que não abriam espaços para 

desconstrução, o que fez com que ela não conhecesse um movimento que não pertencesse a sua 

cultura, mas a partir de vivências pessoais esse posicionamento, que sua cultura impôs, sofreu 

o processo de desconstrução. 

A partir daí Chimamanda contou uma série de ocasiões de sua vida em que se pode 

observar o machismo na sociedade, em seu discurso, ela é questionada quando a palavra 

feminismo aparece, os fragmentos a seguir revelam essa discussão. 
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Fragmento 1 

“Okolomo olhou para mim e disse: ‘Sabe de uma coisa? Você é feminista!’ Não era um 

elogio. Percebi pelo tom da voz dele — era como se dissesse: ‘Você apoia o terrorismo!’.” 

( p. 8) 

 

Fragmento 2 

“Ele comentou que as pessoas estavam dizendo que meu livro era feminista. Seu conselho 

— disse, balançando a cabeça com um ar consternado — era que eu nunca, nunca me 

intitulasse feminista, já que as feministas são mulheres infelizes que não conseguem arranjar 

marido.” (p. 9-10) 

 

Fragmento 3 

“Mais tarde, uma professora universitária nigeriana veio me dizer que o feminismo não fazia 

parte da nossa cultura, que era antiafricano, e que, se eu me considerava feminista, era porque 

havia sido corrompida pelos livros ocidentais”. ( p. 10) 
 

Fragmento 4 

“Depois, uma grande amiga me disse que, se eu era feminista, então devia odiar os 

homens. ”( p. 11) 

 

Como pode ser visto nos trechos do discurso, a palavra feminismo carrega um sentido 

pejorativo e sem uma boa conotação para a sociedade da época, os ditos se associam a uma 

sociedade machista, portanto, a uma formação discursiva que contrariava a ideologia do sujeito 

discursivo, formações ideológicas diferentes entravam em conflito entre o sujeito do discurso e 

a sociedade em que vivia. No fragmento 1, pensar diferente da ideologia machista se 

assemelhava a apoiar o terrorismo, no fragmento 2, as feministas são relacionadas a mulheres 

infelizes que não conseguem um marido. No fragmento 3, uma professora fala que o feminismo 

não é uma prática da cultura africana, e no fragmento 4, há a afirmação de que se considerasse 

feminista teria que odiar os homens. Pelos recortes apresentados há uma defesa da sociedade 

machista, ideologicamente, a mulher deveria aceitar esse mundo e permanecer submisso a ele, 

e não poderia se sobrepor a ele. Podemos perceber que a palavra feminismo carrega uma carga 

semântica pejorativa, ligada a infelicidade feminina e a outras relações de sobreposição ao 

homem. Observemos os fragmentos a seguir: 

 

Fragmento 5 

“[...] decidi lhe dar uma gorjeta. Abri a bolsa, peguei o dinheiro e lhe dei. E ele, feliz e grato, 

pegou o meu dinheiro, olhou para o meu amigo e disse: “Muito obrigado, senhor!”.( p. 17) 
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Fragmento 6 

“Não faz muito tempo, ao entrar num dos melhores hotéis na Nigéria, um segurança na porta 

me parou e fez umas perguntas irritantes[...] Ele automaticamente supôs que uma mulher 

nigeriana e desacompanhada só podia ser prostituta. Uma nigeriana desacompanhada não 

pode ser hóspede e pagar por seu quarto. ” (p. 21-22) 

 

Fragmento 7 

“Sempre que vou acompanhada a um restaurante nigeriano, o garçom cumprimenta o homem 

e me ignora. ” (p. 23) 
 

Fragmento 8 

“Não faz muito tempo, escrevi um artigo sobre o que significa ser uma jovem mulher em 

Lagos. Um conhecido disse que havia muita raiva no texto, que eu não deveria ter me 

expressado com tanta raiva.” ( p. 24) 

 

Chimamanda apresenta em seus discursos que o machismo é praticado em uma 

sociedade, na qual o papel de mulher é para ser inferiorizado em relação ao papel masculino, 

podemos ilustrar essa afirmação no fragmento 5, quando observamos que dar uma gorjeta ao 

flanelinha não seria papel de uma mulher e, sim, de um homem. No fragmento 6, o segurança 

do hotel achou que uma mulher não teria dinheiro para estar naquele lugar sozinha e no 

fragmento 7, em locais públicos acompanhada por homens, a mulher nunca recebe 

cumprimentos, só os homens, ela sendo mais uma vez inferiorizada e tratada com pouca ou 

nenhuma importância. O fragmento 8 reforça que seu livro escrito sobre ser uma mulher na 

Nigéria foi muito raivoso, como se devêssemos trabalhar o machismo e a opressão feminina, 

ser contra quando isso fosse confrontado.  

Analisamos que os trechos em destaque apresentam uma formação discursiva e 

ideológica que se confrontam com a da mulher Chimamanda, que se representava contrária a 

continuidade de um machismo estrutural onde a mulher fosse deixada de lado, assumindo um 

papel de passiva, enquanto o homem fosse a peça principal de destaque na sociedade e que a 

mulher deveria ser submissa a ele.  

A letra da música da cantora Beyoncé Knowles vem de encontro a um discurso de 

empoderamento feminino, nesse sentido há uma formação discursiva e ideológica de um sujeito 

defensor de igualdade de direitos de homem e mulher, em uma sociedade considerada machista. 

O lugar de fala reitera que o sujeito do discurso demonstra palavras de incentivo à luta das 

mulheres. Ao estabelecer a relação interdiscursiva com o dizer de Chimamanda no corpo da 

música, Beyoncé traz não apenas a força ao seu discurso, mas também, mostra sua ideologia 

feminista, demonstrando o apoio a Chimamanda.  
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Em alguns trechos da música podemos observar a reivindicação do seu espaço de 

mulher, conquistado por ela mesma: 

“I took some time to live my life 

  But don't think I'm just his little wife” 

Eu tirei um tempo para viver minha vida 

 

Mas não pensem que sou só a mulherzinha 

dele 

 

Ao fazer essa afirmação, Beyoncé se coloca em defesa de igualdade de direitos iguais 

com seu cônjuge, dando o mérito de seu sucesso, ao seu esforço na luta social.  

Na relação interdiscursiva, há uma associação entre o discurso por legitimidade de 

Chimamanda revelado no trecho da letra da música, que o pensamento machista é fruto das 

condições históricas patriarcais em que nos constituímos ao longo da formação cidadã: 

 

We teach girls to shrink themselves 

To make themselves smaller 

We say to girls 

“You can have ambition 

But not too much 

You should aim to be successful 

But not too successful 

Otherwise you will threaten the man” 

Ensinamos as meninas a se encolherem 

Para se tornarem ainda mais pequenas 

Dizemos para meninas 

“Você pode ter ambição 

Mas não muita 

Você deve ansiar para ser bem-sucedida 

Mas não muito bem-sucedida 

Caso contrário, você vai ameaçar o homem” 

 

Conforme mostrado no trecho 5 do discurso de Chimamanda, há um exemplo de 

submissão da mulher sobre o homem, tendo sua independência financeira direcionada a um 

homem. Na música, Beyoncé tem o cuidado de mostrar sua independência ao cantar, o seu dizer 

nos mostra um lugar de fala de conquistas sem a tutela do homem, que seus bens materiais 

foram adquiridos por ela mesma e são resultado do trabalho e da luta para ocupar um espaço na 

sociedade. 

 

This diamond (flawless) 

My diamond (flawless) 

This rock (flawless) 

My rock (flawless) 

Esse diamante (perfeita) 

Meu diamante (perfeita) 

Essa pedra (perfeita) 

Minha pedra (perfeita) 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Nos resultados das discussões apresentadas neste trabalho, observamos que os discursos 

em análise revelam o processo de formação discursiva ligado, intrinsecamente, à formação de 

um discurso feminista. Podemos observar que é um movimento social ainda discriminado nos 
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dias de hoje, essa discriminação é velada e aparece em forma de opressões que são constatadas 

historicamente contra o movimento da mulher, que procura e luta por igualdade de direitos. 

Embora essas reproduções de ódio possam contribuir para uma repercussão do 

machismo e patriarcalismo na sociedade, vemos como diferentes formações ideológicas e 

discursivas que vão entrando em choques a depender da história que constitui os sujeitos 

sociais. Conseguimos observar as produções de interdiscursividade entre os corpora em análise, 

assim como, a relação que a sociedade de cada época situada foi capaz de formar determinado 

discurso, sendo que vivências de cada sujeito e o seu papel social também exercem um grande 

peso na formação de um discurso. 

 

REFERÊNCIAS 
 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Sejamos todos feministas. São Paulo, Editora Schwarcz 

S.A. 2012, 2014. 

BEYONCÉ. Beyoncé - ***Flawless ft. Chimamanda Ngozi Adichie. 2014. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY Acesso em 8  

Disponível em: https://www.letras.mus.br/beyonce/flawless/traducao.html. Acesso em 8 out. 

2019 

CANAL PHILOS. A História do Feminismo | Philos TV. 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8oWRwwazg0o. Acesso em 8 out. 2019. 
FERNANDES, C. A. Análise do discurso: reflexões introdutórias. Goiânia: Trilhas Urbanas, 

2005. 

SE LIGA NESSA HISTÓRIA. Ondas feministas | História e vertentes do feminismo. 

2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zGHdDnKw8Cc. Acesso em 8 out. 

2019. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IyuUWOnS9BY
https://www.letras.mus.br/beyonce/flawless/traducao.html
https://www.youtube.com/watch?v=8oWRwwazg0o
https://www.youtube.com/watch?v=zGHdDnKw8Cc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ág

in
a2

2
1

2
 

O DEVIR-MINORITÁRIO DA PERSONAGEM SCHEREZADE EM VOZES DO 

DESERTO DE NÉLIDA PINÕN 

 

Maria do Socorro Souza Silva 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

Roniê Rodrigues da Silva 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 

 
Este trabalho objetiva investigar como se configuram as representações identitárias das personagens 

protagonistas do romance Vozes do Deserto (2004), da escritora contemporânea Nélida Piñon, numa 

associação com as teorias desenvolvidas pelos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari, 

sobretudo a partir da noção de Devir e Potência, posta no volume 4 do Mil Platôs (2012). Nossa 

problematização visa compreender como se desenrola o embate entre a figura da Scherezade e a do 

Califa ao longo da narrativa, apontando para o entendimento de que a personagem feminina, tanto na 

sua vida social como na função de contadora de histórias, assume uma identidade que passa por 

processos de devir, traduzindo uma ideia de Potência manifestada, sobretudo, por suas ações e pelo 

modo como cria e performatiza os enredos que inventa. Por outro lado, o sujeito masculino é colocado 

numa posição contrária, em que sua subjetividade está relacionada ao universo da Macropolítica, sendo 

reconhecido pelo leitor como uma figura despotencializada.   

 
Palavras-Chave: Nélida Piñon. Vozes do deserto. Devir. Potência.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os estudos a respeito da (des)construção identitária têm se constituído como matéria 

recorrente em diferentes campos do saber, sobretudo na área das Ciências Humanas e Sociais. 

Teóricos como Zygmunt Bauman (2005), Stuart Hall (2005), dentre tantos, propõem 

problematizar a referida temática, entendendo-a, cada vez mais, em constante processo de 

(re)elaboração, especialmente com o advento da modernidade para a pós-modernidade, quando 

as relações aparecem representadas pelo signo da liquidez. Assim, a identidade passa a ser 

compreendida como algo não estável, mas em permanente transformação, longe de uma noção 

estanque e sem modificações. Sobre esse entendimento da identidade Bauman (2005, p. 19) 

enfatiza que:  

 
As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas. Há uma ampla 

probabilidade de desentendimento, e o resultado da negociação permanece 

eternamente pendente.  
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Segundo o pensamento do estudioso, a formulação da identidade encontra-se nesta 

relação de embate entre as questões próprias de cada indivíduo e àquelas provenientes da 

influência das outras pessoas. Assim, nossa existência é como um mosaico organizado em 

pequenos fragmentos, pedacinhos de cores, formas e tamanhos diferentes que, muitas vezes, 

não se encaixam.  

No atual cenário, enquanto sujeitos contemporâneos, transfiguramos subjetivações 

momentâneas e fragmentadas, de forma que a própria forma como convivemos nos permite 

adquirir identidades passageiras e em constante processo de mudança.   Segundo Bauman 

(2005, p. 19):  

 
[...] em nossa época líquido-moderna, o mundo em nossa volta está repartido 

em fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais 

são fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados” (BAUMAN, 

2005, p. 19). 

 

Por esse motivo, a compreensão de identidade no contexto pós-moderno é bastante 

complexa, inserida numa era fragmentada em que tudo ao nosso redor, como os 

relacionamentos e as pessoas, absorvem as características deste cenário.  

No âmbito dos programas de pós-graduação, a literatura não tem ficado à parte dessa 

discussão. Há uma infinidade de estudos voltados para esse eixo temático, problematizando a 

identificação dos sujeitos de uma maneira geral, mas sobretudo das chamadas minorias dentro 

das quais se encaixa a figura feminina. 

Nessa perspectiva, este estudo objetiva analisar a representação da identidade feminina 

a partir da leitura da personagem Scherezade, protagonista do romance Vozes do deserto, de 

Nélida Piñon (2004), num contraponto com a identificação do personagem Califa, considerando 

a relação com os conceitos filosóficos de Deleuze e Guattari, na obra Mil Platôs: as noções de 

raiz e rizoma, devir, organismo e Corpo sem Órgãos (CsO), e máquina abstrata de rostidade. 

 

2 SCHEREZADE: DEVIR-MULHER E UNIVERSO DA MICROPOLÍTICA  

 

O termo devir em seu sentido literal traduz a ideia de fluxo permanente, de um 

movimento ininterrupto, de transformação de todas as realidades existentes. Nesse sentido, 

devir consiste num processo de deambulação, a partir do qual o sujeito pode viver novas 

experiências. Segundo Deleuze e Guattari: 
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[...] devir não é imitar algo ou alguém, identificar-se com ele. Tampouco é 

realizar ações formais. [...] Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito 

que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, extrair 

partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, de 

velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de devir, 

e através das quais devimos. É nesse sentido que o devir é o processo do desejo 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 67).  

 

Entendido dessa maneira, o devir se dá através de uma relação de proximidade. A partir 

do que se tem e do que se é, é preciso criar linhas de fuga, adquirir meios para escapar de uma 

identificação instituída. Segundo os filósofos franceses, existem diferentes tipos de devir - o 

devir-criança, o devir-animal, o devir-mulher, etc., - mas ele deve sempre ser associado ao 

universo das minorias, daquilo que eles consideram como parte do menor, visto que, para essa 

compreensão filosófica, o que pertence ao espaço do majoritário geralmente não se transforma. 

A esse respeito, os estudiosos afirmam que: 

 
[...] O que nos precipita num devir pode ser qualquer coisa, a mais inesperada, 

a mais insignificante. Você não se desvia da maioria sem um pequeno detalhe 

que vai se pôr a estufar, e que lhe arrasta. [...] Devir-minoritário é um caso 

político, e apela a todo um trabalho de potência, uma micropolítica ativa. É 

contrário da Macropolítica [...] (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 94).  

 

Pensando a noção de devir a partir de uma leitura crítica de Vozes do Deserto, podemos 

associar a construção identitária da personagem Scherezade a esse processo, especificamente 

um devir-mulher. Tal associação é possível de ser percebida através de algumas de suas atitudes 

ao longo do romance, sobretudo pelo fato de ela não se resignar a uma identificação 

estereotipada atribuída ao sujeito feminino, constituindo-se, antes, como uma 

menina/jovem/mulher que transgride às regras sociais; por configurar-se como heroína, 

guerreira, que objetiva livrar as jovens de Bagdá do decreto de morte que pesa sobre elas. 

Lembremos que o referido decreto não atinge diretamente a referida personagem, visto 

que Scherezade, sendo filha do Vizir, é representada na narrativa como uma espécie de princesa. 

Nessa posição social, ela goza de certas regalias próprias daqueles que pertencem a sua grei. 

No momento em que decide mudar de vida, tomando a defesa das demais mulheres, a 

personagem entra em um processo de permanente desterritorialização, pois abandona a 

condição de princesa, para viver numa corda bamba, na qual deve se equilibrar dia após dia 

para escapar da morte. Note-se que, dessa maneira, o devir acontece por um processo de ruptura 

provocado pelo fato de a mulher tomar para si não uma subjetivação institucionalizada, dentro 

da qual ela viveria reclusa no palácio do pai, alheia ao destino das demais donzelas do reino, 

mas uma outra caracterizada por um espírito combativo. Na passagem do texto literário 
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transcrita abaixo, observamos como Scherezade renuncia por completo a um modo de vida 

considerado cômodo para, em seu lugar, experienciar uma nova identificação: 

 
Chegara ao palácio desprovida de bens, sem as pompas devidas à filha do 

Vizir. Como uma jovem oriunda do deserto que, após perder a língua, a tenda, 

os camelos, as canções, o rastro da grei, passara a depender da misericórdia 

do Califa. A modéstia de Scherezade, sem trazer nada de seu, vinda com a 

escolta do Vizir, surpreendera o soberano (PIÑON, 2004, p. 55).  

 

O texto literário nos mostra que Scherezade, ao abdicar da posição de princesa, passa a 

se associar ao universo do menor, pois como mencionado no excerto, ela chega ao palácio do 

Califa, parecendo uma moça de origem nômade e humilde. Assim, enquanto o Vizir e o Califa 

podem ser concebidos como representantes das instituições familiar e estatal, respectivamente, 

ocupando posições elevadas dentro de uma hierarquia social, a personagem feminina traduz um 

desejo de se relacionar com aqueles indivíduos errantes, sem espacialidade fixa, por isso não 

chega ao palácio do Califa ancorada nas ‘pompas devidas à filha do Vizir’. O seu devir-mulher 

se potencializa pelas escolhas que faz, sobretudo por um desprendimento colocado em primeiro 

plano pelo abandono dos bens e pela perda de um status que ela não anseia em carregar como 

bagagem. Nessa interpretação, o que observamos é que ela prefere estabelecer agenciamentos 

com aqueles sujeitos quase sempre marginalizados, que não pertencem a sua casta, à dinastia 

dos Abássidas. Desse modo, a zona de vizinhança, relevante para a plenitude do devir, é 

construída com os andarilhos do deserto, as jovens mulheres condenadas à morte pelo poder 

estatal, como se reafirma em outro trecho do romance:  

 
Acima do juízo que o Califa forme a seu respeito, não se sente tentada a 

repartir suas crenças e ideias íntimas com o Califa. E ultrapassar os limites 

impostos pela corte, por conta do poder encantatório que difunde, e com o 

qual se aproxima da linhagem das heroínas propensas ao sacrifício (PIÑON, 

2004, p. 277-278).  

 

Consoante declara o narrador, a personagem se distancia da sua grei familiar e ao mesmo 

tempo não se sente íntima do Califa. A sua aproximação, ao contrário, é com o grupo de jovens 

condenadas à morte, é com ele que a mulher potencializa o seu devir. Os estudiosos franceses 

destacam em relação ao devir que: “Ele indica o mais rigorosamente possível uma zona de 

vizinhança ou de co-presença de uma partícula, o movimento que toma toda partícula quando 

entra nessa zona”. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 67). Desse modo, Scherezade ao 

confrontar o pai, abandonar sua morada, casar-se com o Califa e assumir a condição de heroína 
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das jovens de Bagdá, passa a estabelecer agenciamentos com um novo mundo, constituindo sua 

subjetividade a partir dele.  

É preciso notar também que, na função de contadora de histórias, Scherezade estará 

permanentemente numa condição de devir, o qual poderíamos classificar como devir-

revolucionário, que se caracteriza por uma política de resistência diante do modo autoritário do 

aparelho de Estado. Como representante maior de um poder estatal, o Califa aparece ao longo 

do texto tentando limitar a liberdade dos súditos, sobretudo da mais recente esposa, Scherezade. 

Deleuze e Guattari (2012) destacam que as instituições, desde sempre, objetivaram suprimir os 

processos de devir, o seu intuito é, principalmente, [...] “caçá-los e reduzi-los a relações de 

correspondência totêmica e simbólica” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 32). Nesse sentido, 

aqueles sujeitos que não se submetem aos ditames das instituições são por sua vez sacrificados, 

como ocorre no enredo do romance com a personagem da Sultana, esposa do Califa, 

encaminhada para a morte no cadafalso por tê-lo traído com um escravo. Dessa forma, 

entendemos que Scherezade ao contrapor-se ao decreto do Califa, ao travar com ele um embate 

diário, não se submetendo totalmente às ordens do soberano, realiza o seu devir-revolucionário. 

Para Deleuze e Guattari, esse tipo de devir seria responsável por uma espécie de ativismo 

próprio das micropolíticas, emergindo como uma forma de reação a um modelo de política 

instituída e que seria considerada como sendo a macropolítica. Em Vozes do deserto, essa 

macropolítica seria traduzida pelas ações do chefe de estado, que age através da força, da 

imposição de uma tirania, enquanto Scherezade manifestaria o seu devir-revolucionário criando 

novos mundos por meio da imaginação, sem permitir que as forças institucionais limitem suas 

ações.  

O Estado, a religião e a família são na sociedade, de um modo geral, e em Vozes do 

Deserto, de um modo particular, os principais meios de controle dos sujeitos. Na perspectiva 

dos filósofos, estas instituições são vistas como as forças majoritárias que limitam a potência 

dos devires. Na narrativa nelidiana, elas aparecem representadas sobretudo pelo Vizir, 

representante da instituição familiar, pelo Califa, que tenta reduzir a potência das forças 

minoritárias, e pelo Islã, a religião oficial. Deleuze e Guattari (2012) destacam também que há 

nos processos de devir a presença de dois planos, um pertencente a uma ordem que busca 

encobrir as potencialidades, a liberdade dos sujeitos, denominado de plano de organização; e 

outro que, de certo modo, contrapõe-se a esse plano de organização. Este segundo, denominado 

pelos filósofos de plano de imanência, de consistência ou de composição caracteriza-se 

principalmente pela: 
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[...] desestraficação de toda a Natureza, inclusive pelos meios os mais 

artificiais [...] Mais ainda, o plano de consistência não preexiste aos 

movimentos de desterritorialização que o desenvolvem, às linhas de fuga que 

o traçam e o fazem subir à superfície, aos devires que o compõem” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 63).  

 

Nessa perspectiva, acreditamos que o comportamento de Scherezade ao longo do 

romance permite-nos pensar que sua subjetivação passa pelo plano de imanência, pelos 

processos de constituição do desejo. A todo instante, ela agencia meios para escapar da morte, 

cria linhas de fuga e de desterritorialização e principalmente não permite que o plano de 

organização interrompa as intensidades, a desestratificação dos estratos, a potência de criação. 

Isso pode ser compreendido ao observarmos a sua relação com a religião, fundamental para o 

povo islâmico, mas que não aparece para Scherezade como uma vocação: 

 
[...] Para sua natureza inconformada, a religião não constitui uma vocação. Ao 

contrário, centrada na banalidade do cotidiano, há muito afastara-se do plano 

divino, a pretexto de lançar-se à fúria dos personagens que lhe desgovernavam 

a imaginação (PIÑON, 2004, p. 93).  

 

Scherezade, possuidora de uma formação religiosa, de uma educação proveniente dos 

grandes mestres e dos preceitos do Corão, a personagem não permite que estes ensinamentos 

limitem a sua potência de sujeito mulher, de artista contadora de histórias, de heroína das 

donzelas do reino. Ao afastar-se dos ditames religiosos, Scherezade mostra-nos que a tentativa 

de estratificação imposta pelo pai, ao determinar que ela e sua irmã, desde cedo, fossem 

doutrinadas pelos preceitos do Corão, de nada valeu a pena pois, ainda assim, ela percebe que 

para viver e se transformar na heroína de que as jovens de Bagdá precisavam era necessário 

abandonar a sua antiga existência, aquela determinada pelas regras religiosas e familiares, das 

quais desde menina ela lutou para se destituir e que agora, já mulher, pôde fazê-lo.  

Enquanto é possível associar a constituição identitária da protagonista Scherezade à 

ideia de devir, a identificação do Califa se organiza em torno de uma forma pronta e acabada. 

O leitor atento nota que ele é um homem de comportamento fixado, que vive segundo as regras 

impostas pela sua condição política. Perante tais afirmativas, pressupomos que se a Scherezade 

tem suas ações permeadas por um plano de imanência ou consistência, o Califa, ao contrário, 

é movido pelo plano de organização. Para melhor compreender como isso caracteriza-se, 

vejamos as proposições filosóficas:  

 
De modo que o plano de organização não para de trabalhar sobre o plano de 

consistência, tentando sempre tapar as linhas de fuga, para interromper os 
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movimentos de desterritorialização, lastreá-los, reestratificá-los, reconstituir 

formas e sujeitos em profundidade (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 63).  

 

Pensada numa relação com o que discutem os filósofos, a identificação do Califa é 

organizada dentro de um plano, seguindo as linhas de estratificação. Na condição de chefe de 

Estado e pelo fato de pertencer a grei dos grandes abássidas, ele precisa seguir certos ditames, 

como se mostra no episódio em que foi traído pela esposa. Na referida situação, ainda que não 

a amasse, observamos que o personagem age de modo que a sua integridade masculina e de 

representante do poder seja reafirmada. Por esse motivo, o soberano instaura o decreto que pôs 

fim a vida de muitas jovens, e mesmo quando não vê mais sentido em manter essa ordem, sua 

condição de homem de estado não permite que ele volte atrás, retroceda na decisão. Por isso 

que o plano de imanência ou consistência dentro do qual Scherezade formula sua subjetivação 

aparece ameaçado pela tentativa organizacional dos sistemas dominantes que aparecem 

representados dentro da narrativa. Estes sistemas materializam-se sobretudo nas instituições 

que objetivam resignar os processos de devires, por exemplo, a família, a religião, o Estado. 

Vejamos um trecho do romance em que o Califa, figurativizado pelo plano de organização, 

tenta “tapar as linhas de fuga, para interromper os movimentos de desterritorialização [...]” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 63), da contadora de histórias: 

 
O Califa não se comove. Com mínimos gestos expõe um desalento nascido de 

um olhar imerso em si mesmo e que lhe ocasiona um estranho desfrute. 

Contando com estes gozos íntimos, ele emite à jovem sinais de perigo. Ao 

menor descuido, como errar na sequência das palavras e das peripécias, ou 

desencantar a fala, ele tem o poder de condená-la à morte (PIÑON, 2004, p. 

68-69). 

 

O trecho traduz para o leitor o modo como o Califa se impõe à contadora de histórias, 

ameaçando-a provavelmente com o intuito de desencadear nela um terror/temor que pusesse 

em risco a sua arte de enredar histórias. Mais uma vez a ideia de poder desponta em Vozes do 

deserto como aquilo que limita o outro, desestabiliza Scherezade na sua experiência de 

enveredar por outros mundos. Nesse sentido, o poder emerge sempre como uma ameaça, como 

perigo, como uma forma de condenação que, numa última instância, se relaciona com a própria 

mortificação do sujeito.  

Se por um lado o plano de organização age em relação ao plano de imanência ou 

consistência, como observamos na relação do Califa com Scherezade, é possível afirmar, como 

demonstram Deleuze e Guattari (2012), que esse segundo plano também possa influenciar no 

primeiro, ou seja:  
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Inversamente, o plano de consistência não para de extrair do plano de 

organização, de levar partículas a fugirem para fora dos estratos, de 

embaralhar as formas a golpe de velocidade ou lentidão, de quebrar as funções 

à força de agenciamentos, de microagenciamentos (DELEUZE; GUATTARI, 

2012b, p. 63).  

 

Num contraponto entre a teoria e o que aparece representado em Vozes do Deserto, 

destacamos que ao mesmo tempo em que o Califa objetiva suprimir a potência de Scherezade, 

a mulher também acaba influenciando na conduta do soberano, sobretudo por meio da arte de 

contar histórias. Evidentemente que isso não ocorre logo no início da narrativa, mas após um 

período de convivência juntos, quando ele vai se tornando refém das tramas inventadas pela 

jovem. As mudanças no comportamento do soberano são assinaladas principalmente quando 

ele principia igualmente o seu processo de devir, desterritorializando-se de um lugar de poder 

como decorrência das possibilidades de agenciamento que estabelece com o fio narrativo 

trazido para dentro da câmara nupcial pela voz de Scherezade. Vejamos uma passagem do 

romance, dentre tantas, em que ele se sente influenciado pelas experiências que tem através da 

convivência com Scherezade e, consequentemente, envolve-se de forma direta no conteúdo 

narrativo que ela fabula:  

 
Sem abandonar o palácio ou renunciar às regalias do trono, ele assumiria por 

minutos a figura de Simbad, exaustivamente explorada por Scherezade, 

vivendo em troca deliciosas aventuras. Em nome do marinheiro, a quem o 

destino reservara toda classe de peripécias. Uma burla através da qual seu 

gozo multiplica-se. Ao ser Simbad, ainda que por instantes, decide por 

iniciativa própria atribuir ao marinheiro uma parceira indu, de nome Shiva, 

que Scherezade não previra (PIÑON, 2004, p. 237).  

 

É perceptível que Scherezade consegue envolver o Califa na teia dos relatos que 

formula, tornando-o um sujeito partícipe das suas histórias. Aos poucos o soberano vai 

substituindo as atividades da sua rotina de líder político, como por exemplo a convivência com 

os ministros de Bagdá, as audiências para resolver os problemas do califado, as visitas ao harém, 

afim de passar mais tempo com Scherezade e ouvi-la fabular. E o mais interessante disso é o 

fato de ela conseguir que ele, voluntariamente, participe de forma ativa das fábulas, ou seja, 

passando da condição de ouvinte para sujeito das histórias, incorporando a personalidade de um 

personagem como Simbad, o marujo. Em outras passagens, o homem também se imagina como 

Hārūn al-Rashīd, outro ser fictício que emerge nos contos apresentados pela jovem, conforme 

veremos mais adiante. Dessa maneira, é possível afirmar que, ao longo do romance, o Califa se 

desloca de uma identidade fixada e passa a se constituir por um campo de multiplicidades, 
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entrando numa relação de vizinhança com os personagens que despontam da fabulação de 

Scherezade. 

Assim, quando o soberano de Bagdá passa a ser influenciado pelas narrativas de 

Scherezade, ainda que seja homem e pertença ao universo da Macropolítica, ele experiencia 

uma condição de devir. Há passagens do romance que mostram um homem fixo e enraizado, 

mas a convivência com Scherezade, o contato com as histórias usadas para entretê-lo, resgata 

traços da identidade dele que estavam ocultos e eram difíceis de serem trazidos à tona devido a 

sua condição de chefe de Estado. O trecho que segue mostra um Califa desatento as suas funções 

de representante do aparelho de Estado para tornar-se dependente do universo da criação: 

 
O Califa, por sua vez, preparando-se para a sentença ao amanhecer, é 

prisioneiro do estado narrativo. Embora rejeite a dependência que tem da 

jovem, é tão imensa sua ânsia de ouvi-la que não se afasta do palácio mesmo 

quando forçado a inspecionar o reino, que lhe cobra presença. Prova seu apego 

as palavras da contadora é haver-lhe surgido em torno dos olhos pigmentações 

escuras, indícios de prolongada fadiga (PIÑON, 2004, p. 276). 

 

Desse modo, o Califa apesar de ser um sujeito de identificação mais fixa e preso às 

normas da instituição que preside, não está impossibilitado de passar pelo campo de imanência, 

claro que com menos intensidade que Scherezade, sendo que é através dela que ele consegue 

tal feito. 

 

3 CONCLUSÃO  

 

A leitura crítica do texto literário permitiu-nos enxergar que para passar por um processo 

de devir é preciso pertencer a um universo das menor; e que os sujeitos pertencentes a grupos 

majoritários, dificilmente, atingirão seus devires. Desse modo, Scherezade, durante a narrativa, 

passa por situações que podem ser interpretadas como sendo do universo do devir, 

especificamente um devir-mulher, sobretudo, pelo fato de ela não se resignar a uma 

identificação estereotipada, atribuída ao sujeito feminino, constituindo-se, antes, como uma 

menina/jovem/mulher que transgride às regras sociais. O devir-mulher lhe possibilita 

configurar-se como heroína, guerreira, que objetiva livrar as jovens de Bagdá do decreto de 

morte que pesa sobre elas; e por decidir mudar de vida, tomando a defesa das demais mulheres 

condenadas à morte. 

Nessa perspectiva, o devir acontece por um processo de ruptura provocado pelo fato de 

a mulher tomar para si uma subjetivação não institucionalizada, que a distanciaria de uma 
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vivência reclusa no palácio do pai, afastada do destino das demais donzelas do reino. Vimos 

que enquanto o Vizir e o Califa podem ser concebidos como representantes das instituições 

familiar e estatal, respectivamente, ocupando posições elevadas dentro de uma hierarquia 

social, aproximando-se ao universo majoritário; Scherezade traduz um desejo de se relacionar 

com aqueles indivíduos errantes, sem espacialidade fixa, ou seja, com o universo do menor. 

Este estudo permitiu-nos saber que na função de contadora de histórias, a personagem feminina 

estará permanentemente numa condição de devir, o qual poderíamos classificar como devir-

revolucionário, que se caracteriza por uma política de resistência diante do modo autoritário do 

aparelho de Estado.  

Também detectamos que o soberano de Bagdá ao ser influenciado pelas narrativas de 

Scherezade, ainda que seja homem e pertença ao universo da macropolítica, acaba se 

desterritorializando e passando por uma condição de devir. Conforme comprovamos com 

passagens do romance, mesmo sendo um homem fixo e enraizado, a convivência com 

Scherezade, o contato com as histórias usadas para entretê-lo, resgata traços da identidade dele 

que estavam ocultos e eram difíceis de serem trazidos à tona, devido a sua condição de chefe 

de Estado. Isso ocorre ao mostrar-se desatento e afastar-se das suas funções de representante do 

aparelho de Estado para tornar-se expectador dependente do universo da criação. Dessa 

maneira, ainda que seja um sujeito de identificação mais fixa e preso às normas da instituição 

que preside, não está impossibilitado de passar pelo campo de imanência do desejo. 
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RESUMO 
 

Para explicar seu conceito de rostidade, os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari (2012) elegem o 

rosto de Cristo, ou seja, homem e branco, como modelo de ser humano a partir do qual os desvios são 

detectados pela máquina abstrata de rostidade. Desse modo, aqueles que fogem a esse padrão normativo 

são estigmatizados, marginalizados, constituindo-se, portanto, como minorias. Com o objetivo de 

desconfigurar as engrenagens desse sistema de preconceito cultural, uma nova forma de manifestação 

poética vem emergindo das zonas periféricas das grandes cidades brasileiras e espalhando-se, mesmo a 

passos lentos, por todo o país: são os duelos de poesia performática conhecidos como slams. Entre as 

tantas poetisas slamers do Brasil selecionamos duas, Mel Duarte e Luz Ribeiro, integrantes do Slam das 

Minas – SP, para, através de suas poesias publicadas nos livros Negra nua crua (2016) e Estanca e 

espanca (2017), respectivamente, enaltecer a literatura afrofeminina, ecoar junto com suas vozes e fazer 

ser ouvido um grito por mudanças sociais por via da arte literária. Mediante uma abordagem qualitativa, 

destacamos, para esta análise, quatro textos: da poesia duartiana, “Menina melanina” e “Verdade seja 

dita”; e do slam poético ribeiriano, “Mulher de palavra” e “Puta”. O eu lírico presente nesses poemas 

faz emergir um novo rosto feminino, não mais passivo a opressão vivenciada diariamente, mas resistente 

e seguro de si. Ademais, nas vozes dessas poetisas, à figura feminina negra é dada ênfase e atenção num 

estrondoso grito poético de liberdade e resistência. 
 
Palavras-chave: Slams de Poesia. Literatura Afrofeminina. Mel Duarte e Luz Ribeiro. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Tratar de assuntos relacionados à cultura negra não é tarefa fácil quando o lugar de fala 

é externo ao de quem sente na pele os desafios de ter a alta produção de melanina como fator 

preponderante marcado no corpo. O mais que podemos fazer, como amantes e pesquisadores 

da instância literária é atentar para a representação do negro em termos de Alteridade, ou seja, 

enxergando o Outro com a ética necessária para se viver harmonicamente no mundo, com 

respeito as diferenças e sua representação (LÉVINAS, 2009). Desse modo, podemos chegar 

próximo de entender a subjetividade pela qual é representado o negro na literatura, 

especificamente nas novas formas de manifestação poética encontráveis na contemporaneidade. 
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Nestes tempos em que a arte e suas manifestações estão cada vez mais engajadas em 

explorar os espaços urbanos, interferindo na paisagem e no trânsito cotidianos, somos 

convidados a contemplá-la constantemente. Com o intuito de se fazerem vistos/ouvidos, os 

artistas apostam em maneiras dinâmicas de apresentar suas criações fazendo-as chegar em 

lugares onde antes não tinham alcance. Mais que isso, a arte produzida nos lugares mais 

afastados dos grandes centros das cidades avança em direção a eles num coro de vozes 

polifônicas, reivindicando, artisticamente, sua inserção na sociedade opressora que tende a 

afastá-los da luz que deveria iluminar a todos. 

Em se tratando da arte literária, a autoria feminina alcançou um lugar considerável a 

partir da resistência de muitas escritoras ao longo do tempo. Dentre elas, um grupo minoritário, 

considerando a disparidade de oportunidades entre mulheres brancas e negras, contribuiu para 

a formulação do conceito de literatura afro-brasileira (LOBO, 1993). Indo mais fundo, neste 

todo literário formado por autores negros, a escrita da mulher negra ganhou seus próprios 

contornos e atualmente vem sendo chamada de literatura afrofeminina (SANTIAGO, 2012). 

É neste avançar para o reconhecimento da escrita colocada a margem que este trabalho 

se insere com o propósito de analisar algumas poesias de duas poetisas contemporâneas, cujo 

destaque e reconhecimento se deu por suas participações nos duelos de poesias performáticas 

conhecidos como slams. De Mel Duarte, elencamos “Menina melanina” e “Verdade seja dita”, 

do livro Negra nua crua (2016); de Luz Ribeiro, “Mulher de palavra” e “Puta”, da obra Estanca 

e espanca (2017). Por meio da análise desses poemas, potencializamos o grito questionador e 

resistente de vozes líricas femininas negras ansiosas por serem ouvidas, respeitadas e 

consideradas. 

Dessa forma, consideramos a representação da mulher contemporânea, mais 

especificamente a mulher negra, nas poesias das escritoras supramencionadas que, pelo modo 

como são construídas e performatizadas, delineiam um novo perfil feminino. Esse novo rosto, 

reflexo de outros já criados ao longo do tempo por escritoras negras antepassadas, mas 

potencializado ainda mais pelas da contemporaneidade, é o de um sujeito destemido e resistente, 

disposto a romper com os estereótipos e a ecoar um grito polifônico, expondo os problemas 

pelos quais passa a mulher ainda no século XXI. Sendo assim, visualizemos o novo rosto 

feminino construído por essas vozes femininas do slam brasileiro. 
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2 A LITERATURA PRODUZIDA PELO SUJEITO NEGRO: DA AFRO-BRASILEIRA A 

AFROFEMININA 

 

Nascer negro significa ser sinônimo de resistência. Em outras palavras, a partir do 

momento em que o sujeito nasce e o tom de sua pele difere do padrão hegemonicamente 

defendido, ou seja, aquele estereótipo de homem/mulher europeu, branco e heterossexual, isso 

significa dizer que ele terá um longo caminho a percorrer, caminho este pelo qual muitos outros 

ancestrais seus resistiram o quanto puderam para retirar a maior quantidade possível de pedras 

para facilitar suas passagens. 

Na literatura, um meio dominado, grande parte do tempo, por homens brancos, o escritor 

negro encontrou dificuldades para mostrar sua escrita e consequentemente, suas obras. Com o 

passar do tempo, essas vozes começaram a ser ouvidas, inicialmente tímidas, mas já com as 

características diferenciadoras da escrita branca, principalmente a representação de sua raça 

com o protagonismo merecido. No Brasil, as obras escritas por autores negros passaram a ser 

chamadas de literatura afro-brasileira. Sobre esta, a diferença se dá pelo 

 

fato de que o negro deixa de ser objeto e passa a sujeito da literatura da própria 

história; deixa de ser tema (inclusive como estereotipo) para ser autor, com 

uma visão de mundo própria. Assim, poderíamos definir literatura afro-

brasileira como a produção literária de afrodescendentes que se assumem 

ideologicamente como tal, utilizando um sujeito de enunciação próprio. 

Portanto, ela se distinguiria, de imediato, da produção literária de autores 

brancos a respeito do negro, seja enquanto objeto, seja enquanto tema ou 

personagem estereotipado (folclore, exotismo, regionalismo) (LOBO, 1993, 

p. 315). 

 

Agora com o direito à voz, o personagem negro, antes visto na literatura de forma 

estereotipada, passa a aparecer revestido pelo olhar de quem tem consciência de sua importância 

histórica e social. Desse modo, novos tipos podem ser encontrados na literatura afro-brasileira, 

tanto homens quanto mulheres. Atendo-nos mais a estas últimas, pois o foco desse estudo é o 

novo rosto feminino presente na poesia slam duartiana e reibeiriana, chegamos ao conceito de 

literatura afrofeminina proposto por Ana Rita Santiago. Para esta autora: “Como arte da palavra, 

a literatura afrofeminina valoriza legados intelectuais e culturais africano-brasileiros da 

tradição, saberes e práticas ancestrais de populações negras e desconstrói discursos poéticos e 

ficcionais que promovem seu recalque” (SANTIAGO, 2012, p. 157). 

Caracterizada pelo protagonismo dado a mulher negra representada através de 

personagens (quando em prosa) ou eu-líricos (quando em versos) cientes de seu 
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empoderamento e capazes de decidirem seus próprios destinos, essa literatura traz a luz outras 

vozes femininas também negras, numa escritura polifônica. Quando estamos diante de uma 

produção desse tipo, não se trata unicamente de uma personagem ou uma voz poética, mas de 

milhares de outras que a acompanham, pois as vivências de uma são também as vivências de 

muitas. 

Adentrando ainda mais na literatura afrofeminina, ao mesmo tempo delimitando nosso 

campo de análise, a vertente poética vem se tornando um importante meio de manifestação 

dessa literatura, principalmente neste século. É sabido que muitas mulheres negras escreveram 

poemas antes disso, mas com o avanço das mídias digitais, o alcance de hoje é bem maior, 

chegando aos lugares mais recônditos do Brasil e atingindo escalas internacionais. A poesia 

negra está engajada em fazer o ser feminino negro acordar para a sua realidade e reagir diante 

de qualquer situação de ataque a sua subjetividade. Sendo assim: 

 

A montagem da poesia negra faz-se a partir da (re)conquista da posição de 

sujeito da enunciação, fato que viabiliza a re-escritura da história do ponto de 

vista negro. Edificando-se como o espaço privilegiado da manifestação da 

subjetividade, o poema negro reflete o trânsito da alienação a conscientização 

(BERND, 1988, p. 77). 

 

Nesse processo de reescritura da história a partir do ponto de vista negro, a poesia 

adquire tons mais agressivos, pois a contemporaneidade exige esse posicionamento, visto que 

a grande massa opressora é cada vez mais insistente em calar as “minorias”. Isso pode ser visto 

nas performances slams de poesia, palco de fala de poetisas altamente engajadas em questões 

políticas, sociais, de gênero, raça, principalmente da mulher, mas extensiva a outras minorias. 

 

3 O ROSTO DE UMA MULHER NEGRA NA LITERATURA AFROFEMININA 

CONTEMPORÂNEA 

 

De todas as metáforas presentes no texto dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari 

dedicado a apresentação do platô rostidade, a de Cristo serve-nos de base para o estudo proposto 

aqui, a saber, sobre as vozes líricas femininas encontráveis na poesia slam de Mel Duarte e Luz 

Ribeiro. Os pensadores franceses supracitados elegem o rosto de Cristo como modelo 

hegemônico a partir do qual a máquina abstrata de rostidade opera para detectar desvios. Nesse 

sentido, qualquer subjetividade atípica, quando comparada a da cristandade, é detectada e 

atribuída uma classificação: “De qualquer modo, você foi reconhecido, a máquina abstrata 

inscreveu você no conjunto de seu quadriculado” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 50). 
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A imagem de Cristo funciona, portanto, como a grande referência para a constatação da 

diversidade humana existente no mundo, porém, utilizada por uma parcela da sociedade como 

um ponto de exclusão para diferenciar o “eu” branco e masculino de todos que não são. 

Detectando aqueles que não são como os brancos, imediatamente é dado a eles um tipo de 

tratamento específico, seja de tolerância ou de apagamento, mas nunca em termos alteridade, 

como apontam os mesmos filósofos. 

 

Compreende-se que, em seu novo papel de detector de desvianças, a máquina 

de rostidade não se contenta com casos individuais, mas procede de modo tão 

geral quanto em seu primeiro papel de ordenação de normalidades. Se o rosto 

é Cristo, quer dizer o Homem branco médio qualquer, as primeiras desvianças, 

os primeiros desvios padrão são raciais: o homem amarelo, o homem negro, 

homens de segunda ou terceira categoria. Eles também serão inscritos no 

muro, distribuídos pelo buraco. Devem ser cristanizados, isto é, rostificados. 

O racismo europeu como pretensão do homem branco nunca procedeu por 

exclusão nem atribuição de alguém designado como Outro: seria antes nas 

sociedades primitivas que se apreenderia o estrangeiro como um “outro”. O 

racismo procede por determinação das variações de desvianças, em função do 

rosto Homem branco que pretende integrar em ondas cada vez mais 

excêntricas e retardadas os traços que não são conformes, ora para tolerá-los 

em determinado lugar e em determinadas condições, em certo gueto, ora para 

apagá-los no muro que jamais suporta a alteridade (é um judeu, é um árabe, é 

um negro, é um louco..., etc.). Do ponto de vista do racismo, não existe 

exterior, não existem as pessoas de fora. Só existem pessoas que deveriam ser 

como nós, e cujo crime é não o serem (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 50-

51). 
  

Diante disso, os sujeitos excluídos socialmente por esse dispositivo classificatório, não 

mais passivos em relação a sua exclusão, reivindicam seu espaço de direito na sociedade de 

várias formas, entre elas, por meio da literatura. Homens e mulheree se utilizam da arte escrita, 

declamada e performática, para expressar seu posicionamento sobre temas e querelas sociais 

vivenciados em seu cotidiano. Com isso, partem de seus lugares periféricos em direção aos 

grandes centros urbanos num fluxo contrário ao de costume. Destacamos os poetas slamers.  

 

3.1 Slam: a poesia que rostifica 

 

Numa época, a contemporaneidade, em que todas as máscaras já estão caídas e os rostos, 

já danificados, viraram máquinas abstratas de exclusão de outros rostos que a sociedade danifica 

diariamente, faz-se necessário um posicionamento crítico diante dessa paisagem. Num tempo 

em que toda uma luta por mudança e reconhecimento de uma vivência é chamada, no Brasil, 

de “vitmismo”, pensamentos como estes têm que ser combatidos, pois se a nação brasileira é a 
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potência cultural vista hoje é justamente por ser constituída de uma massa diversificada de 

sujeitos. 

Reconhecidos pela máquina abstrata de rostidade, mecanismo social com a função de 

identificar desvios de padrões a partir do rosto eleito pelos filósofos Gilles Deleuze & Félix 

Guattari (1996), o de Cristo, minorias políticas constituídas por negros, homossexuais, 

mulheres e principalmente mulheres negras são excluídas dos ciclos sociais em que a 

predominância é de pessoas brancas e heterossexuais. Dispostas a mudar este cenário por meio 

da arte literária, homens e mulheres das periferias abordam a problemática de seu cotidiano em 

duelos de poesias performáticas conhecidos como slams. Segundo Neves (2017, p. 93): 

 

A palavra slam é uma onomatopeia da língua inglesa utilizada para indicar o 

som de uma “batida” de porta ou janela, seja esse movimento leve ou abrupto. 

Algo próximo do nosso “pá!” em língua portuguesa. A onomatopeia foi 

emprestada por Marc Kelly Smith, um trabalhador da construção civil e poeta, 

para nomear o Uptown Poetry Slam, evento poético que surgiu em Chicago, 

em 1984. O termo slam é utilizado para se referir às finais de torneios de 

baseball, tênis, bridge, basquete, por exemplo. Smith nomeou também de 

slam os campeonatos de performances poéticas que organizava e no qual os 

slammers (poetas) eram avaliados com notas pelo público presente, 

inicialmente, em um bar de jazz em Chicago, depois nas periferias da cidade. 

 

Espalhando-se rapidamente pelo mundo, esses campeonatos são, na atualidade, um dos 

principais meios de divulgação da poesia periférica que ganha visibilidade devido ao 

considerável aumento do público e o alcance a outros lugares do país e do mundo, graças ao 

recurso da internet. Ao abrir espaço para poetas independentes performarem suas poesias, esses 

eventos ainda dão novas cores a tonalidade das ruas, e voz aqueles sujeitos que representam a 

diversidade humana existente no mundo, mas que não é aceita pelo pequeno grupo 

representante da elite, opressora em sua maioria. Portanto: 

 

Poderíamos definir o poetry slam, ou simplesmente slam, de diversas 

maneiras: uma competição de poesia falada, um espaço para livre expressão 

poética, uma ágora onde questões da atualidade são debatidas ou até mesmo 

mais uma forma de entretenimento. De fato, é difícil defini-lo de maneira tão 

simplificada, pois em seus 25 anos de existência, ele se tornou, além de um 

acontecimento poético, um movimento social, cultural, artístico que se 

expande progressivamente e é elaborado em comunidades em todo o mundo 

(D’ALVA, 2014 apud NEVES, 2017, p. 93). 

 

É salutar o fato de que o slam tem fortes vínculos com o Hip-hop, movimento originado 

na década de 1970, que por sua vez é originário nos Estados Unidos e é fortemente marcado 

pela influência do “Movimento dos Direitos Civis, ocorrido nas décadas anteriores, liderados 
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por Rose Parks e Martin Luther King Jr. e [...] inspirado pelo movimento Black Power, 

referendado por Ângela Daves e o grupo Panteras negras” (FREIRE, 2018, p. 25-26). Este 

chega ao Brasil na década de 1980 “nas principais capitais brasileiras, São Paulo e Rio de 

Janeiro, inserido num contexto de problemas sociais que acometem a população periférica” 

(FREIRE, 2018, p. 27). É do Hip-hop que vem os slams de poesia. 

Dando ênfase a poesia feita pelas mulheres negras brasileiras é salutar o destaque que 

elas dão as vivências de suas ancestrais, comuns a grande maioria que, em diferentes épocas, 

passam pelas mesmas experiências que reduzem sua figura a um estereótipo depreciativo não 

mais aceito na contemporaneidade. O lugar de fala dessas escritoras é o de alguém que precisa 

resistir diariamente a opressão de uma sociedade que, já caídas as máscaras, é MACHISTA, 

HOMOFÓBICA, MISÓGINA, SEXISTA e RACISTA. Por conta disso, suas produções são 

exemplos do que podemos chamar de literatura afrofeminina. Retomando o pensamento de 

Santiago: 

 

Nesse contexto, a literatura afrofeminina é uma produção de autoria de 

mulheres negras que se constitui por temas femininos e de feminismo negro26 

comprometidos com estratégias políticas civilizatórias e de alteridades, 

circunscrevendo narrações de negritudes femininas/feminismos por elementos 

e segmentos de memórias ancestrais, de tradições e culturas africano-

brasileiras, do passado histórico e de experiências vividas, positiva e 

negativamente, como mulheres negras. Em um movimento de reversão, elas 

escrevem para (des)silenciarem as suas vozes autorais e para, através da 

escrita, inventarem novos perfis de mulheres, sem a prevalência do imaginário 

e das formações discursivas do poder masculino, mas com poder de fala e de 

decisão, logo senhoras de si mesmas (SANTIAGO, 2012, p. 155). 

 

Tendo como ancestrais suas na literatura nomes como os de Maria Firmina dos Reis, 

autora do romance Úrsula e Carolina Maria de Jesus, do mundialmente conhecido Quarto de 

despejo, as escritoras negras da contemporaneidade têm a missão de dar continuidade ao que 

elas iniciaram em suas épocas, na luta pela inserção da mulher negra no cenário literário 

nacional. Ao lado delas, acrescentamos um nome de peso e em pleno vigor criativo, Conceição 

Evaristo, um dos maiores expoentes dessa literatura atualmente. Além dela, destacamos ainda 

Mel Duarte e Luz Ribeiro, autoras dos poemas a serem analisados a seguir. 

 

3.2 Mel Duarte e Luz Ribeiro 

 

O livro Negra nua crua (2016), da slammer e produtora cultural Mel Duarte, reúne 

poemas carregados de crítica ao papel atribuído e tratamento dado a mulher no século XXI. 
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Espelhada na vivência de suas ancestrais, a poetisa aborda por meio do discurso poético os 

percalços que o sujeito feminino tem de enfrentar diariamente. Divido em três partes, a obra 

parte inicialmente de poemas mais leves de exaltação a beleza da mulher, com destaque para a 

mulher negra, para finalizar com poemas mais agressivos. Na primeira parte encontramos o 

poema “Menina melanina”, texto voltado para a afirmação do que é belo na mulher negra, mas 

que é erroneamente encarado como feio. 

 

Preta: 

Mulher bonita é a que vai a luta! 

Que tem opinião própria e não se assusta 

Quando a milésima pessoa aponta para o teu cabelo e ri, 

dizendo que ele “está em pé” 

E a ignorância dessa coitada não a permite ver... 

Em pé, armado, 

Foda-se! Que seja! 

Pra mim é imponência! 

Porque cabelo de negro não é só resistente, 

É resistência (DUARTE, 2016, p. 11). 

 

Contrariando a rostificação operada pela máquina social detectora de desvianças, a 

poetisa vem propor um novo rosto a mulher negra, chamando sua atenção para a beleza natural 

que ela é provida. Para isso, se volta para o cabelo, elemento de grande importância para a 

firmação da negritude e que é alvo de inúmeras adjetivações pejorativas que caracterizam o 

racismo. Em outro poema, presente na terceira parte do livro, percebemos a mudança no tom 

poético, pois é perceptível a crítica ao desrespeito e violação do corpo feminino, seja negro ou 

de qualquer outra cor. Em “Verdade seja dita” ouvimos o grito pela liberdade de a mulher poder 

transitar sem medo por qualquer lugar sem correr o risco de ser assediada ou atacada por algum 

homem. 

 

Verdade seja dita: 

Você que não mova sua pica para impor respeito a mim, 

Seu discurso machista, machuca 

E a cada palavra falha 

Corta minhas iguais como navalha 

NINGUÉM MERECE SER ESTUPRADA! 

Violada, violentada 

Seja pelo abuso da farda 

Ou por trás de uma muralha 

Minha vagina não é lixão 

Pra dispensar as tuas tralhas 

Canalha! (DUARTE, 2016, p. 55). 
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Os dois trechos selecionados, que são recortes de dois poemas da obra duartiana, vêm 

mostrar a nova mulher, independente do tom de sua pele, a capacidade que tem para não se 

calar mais diante de qualquer opressão social. Tornando-se cada vez mais ciente de seu 

protagonismo e do poder que tem para lutar por sua liberdade de existir da maneira que bem 

escolher, essa nova mulher (re)existe diariamente e expõe se rosto/corpo como símbolo de sua 

resistência. Tratando de um problema enfrentado por muitas mulheres no Brasil e no mundo, o 

eu lírico deste poema, vem chamar a atenção para o crime de estupro e direciona parte de sua 

fala para o sujeito homem que deve respeitar o direito da mulher em não querer qualquer contato 

corporal com ele e não ser violentada sexualmente por conta disso. Nesse sentido, não é apenas 

a sua face feminina que é rostificada; todo o seu corpo se rostifica. 

Estanca e espanca (2017) é um volume de duas faces publicado pela poetisa Luz 

Ribeiro. São dois livros em um só, mostrando a criatividade desta escritora cuja objetividade 

sabe ser sensível e provocante com a mesma intensidade. Provocante no sentido tocar em pontos 

importantes para a mulher e para a mulher negra, mostrando-lhes as faces possíveis de um 

sujeito só, para quem não basta a unicidade, mas sim o coletivo. O próprio título do livro já é 

sugestivo, nessa dicotomia entre sensibilidade e agressividade marcam o tom poético presente 

nos poemas dessas obras. 

Destacamos aqui o poema de título “Mulher de palavra”, da face Estanca desse livro. 

Com uma voz lírica feminina, descrevendo o papel social esperado dela e o que ela na verdade 

é, o poema mostra o embate entre a sociedade e o sujeito, em que o primeiro tenta emoldurar o 

segundo, cortando suas asas e colocando-a no destino reservado a mulher segundo o 

pensamento patriarcal. Não correspondendo aos desejos da voz lírica, para quem escrever 

poesia é desejo maior, esta admite estar em caminho contrário, mas é justamente este caminho 

que ela vai seguir. 

 

como mulher, meu papel 

deveria ser o de cuidar da família 

deveria ser o de servir meu esposo 

deveria ser o de gerir cinco filhos 

deveria ser o de criar os cinco filhos 

e ainda cuidar dos cachorros 

deveria ser o de propiciar o gozo (RIBEIRO, 2017, p. 18). 

 

Sendo que “o rosto não é universal, nem mesmo o do homem branco; é o próprio homem 

branco, com suas grandes bochechas e o buraco negro dos olhos. O rosto é o cristo” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 48), temos neste poema uma variação entre o ser rostificado 
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a partir da cristandade, ou seja, uma mulher submissa, e a rostidade contrária a essa face, uma 

nova rostificação. 

O segundo poema reibeiriano escolhido para análise nesse estudo é “Puta” e elenca os 

textos da face Espanca da obra. Do mesmo modo que nos poemas de Mel Duarte, percebemos 

a mudança de tom poético logo no título, em que uma palavra muitas vezes usada com sentido 

de baixo calão, para xingar um indivíduo, geralmente do sexo masculino, ou para se referir a 

uma mulher que foge dos padrões normativos sociais, com o intuito de atingi-la de algum modo. 

Vejamos algumas estrofes: 

 

“que despudoradas 

essas mulheres de roupas decotadas 

depois reclamam que lhe passam a mão 

mas com esses trajes merecem mesmo um vagão 

a outra saiu de saia curta em plena noite 

sem exagero, merecia uma surra de açoite 

assim, teria mais cautela 

e preveniria de ser abusada em uma viela 

bananinhas e jacas têm exceção 

podem aparecer seminuas na televisão 

é profissão, sabe? devemos respeitar 

e na boa o corpo delas é de invejar 

mina que merece o meu respeito 

por ter filme e livro feito 

e não ser dessas inocentes bobinhas 

lindo o jeito livre da bruna surfistinha” (RIBEIRO, 2017, p. 17) 

 

[...] 

 

há quem reclame das que vão pra rua 

das que batem na cara da hipocrisia 

não aceitam qualquer homem como companhia 

e estampam frases na sua carne crua 

eu quero estar com as que vão à luta 

não me vista de culpa, já sei me cobrir de alegria 

e quando novamente for chamada de puta 

receberei essa palavra como cortesia (RIBEIRO, 2017, p. 18). 

 

Percebemos, nas estrofes transcritas, que o eu poético critica a forma como as mulheres 

são enxergadas pela sociedade e pelos homens. Considerando os vários tipos de mulheres, 

muitas vezes essa variedade causa desconforto na sociedade, mas isso não deveria acontecer e 

essa visão é questionada nesse poema. Na última estrofe citada, vemos o rosto feminino 

formado pela escrita ribeiriana, o de uma mulher de atitude que não se incomoda com rótulos e 

que não desiste da luta. Uma mulher independente, que não sente culpa por lutar por sua 

liberdade de expressão e de viver sua vida da forma que melhor desejar. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou analisar, brevemente, alguns poemas das escritoras Mel 

Duarte e Luz Ribeiro Os poemas dessas duas escritoras negras, grandes nomes da literatura 

afro-brasileira e da literatura afrofeminina, mostram outros rostos possíveis para as mulheres, 

numa linguagem poética crítica que por vezes exalta a beleza feminina e outras ataca as 

problemáticas sociais que a cerca. Em suas escritas estão representados sujeitos sociais que 

vivem a margem, o que configura uma das características da poesia slam, 

Nesses rostos visíveis nos próprios títulos dos livros Negra nua crua e Estanca espanca, 

vozes líricas femininas ecoam gritos de liberdade e resistência por meio de suas poesias slams, 

que poeticamente alcançam os mais variados lugares do Brasil. São, em sua essência, poemas 

de resistência, que em grande parte exaltam a beleza e a força da mulher, dando-lhe 

protagonismo. 
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DEVIR-MULHER E DEVIR-IMPERCEPTÍVEL EM FOGO MORTO 
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

RESUMO 
 

O romance Fogo Morto, de José Lins do Rego, publicado em 1943, contempla um misto de tradições e 

modernidades de uma sociedade açucareira em declínio. Narrativa de fôlego, subdivide-se em três 

partes: O mestre José Amaro; O engenho de seu Lula; e O capitão Vitorino. Apesar de a obra ser de 

autoria masculina e protagonizada por igual gênero, a arte literária se mostra tensa, conflituosa e 

surpreendente quando a figura feminina eclode sentimentos, pensamentos e ações, propícias à discussão 

de gênero. Desse modo, objetivamos discorrer sobre o devir-mulher e o devir-imperceptível nas 

personagens femininas que integram o supracitado romance. Para tal, entre algumas leituras, faremos 

uso da teoria rizomática de Deleuze e Guattari (2012); das discussões de gênero de Zolin (2019); e do 

perfil feminino na obra de José Lins do Rego, de Sacramento (2001). As personagens femininas de Fogo 

Morto extraem suas forças, por entre descompassadas vozes de submissão e dominação e dos estados 

de devires por que passam. Elas são rizomáticas e enfrentam seus algozes com silêncios, gritos, 

prudência, loucuras; e sabem que “ser mulher” não se equipara a “ser homem”. Mais que lutarem por 

uma sociedade “igual”, a força feminina encontra-se em devir-mulher e devir-imperceptível, com 

empenho molecular e desejo de não ficarem reféns de sistemas e regras opressoras. Portanto, a narrativa 

reguiana nos conduz a possibilidades de discutir a mulher do século XX em meio a um regionalismo 

patriarcal com notáveis crises existenciais. 

 

Palavras-chave: Fogo Morto. José Lins do Rego. Devir-mulher. Devir-imperceptível. 

 

Fogo Morto, de José Lins do Rego, romance publicado em 1943, é repleto de aspectos 

voltados às tradições e às modernidades de uma sociedade açucareira em declínio. Assim como 

nessa época há a derrocada dos engenhos, definha também as condições existenciais do homem. 

A trama apresenta indivíduos fadados a destinos aparentemente introspectivos e de conotação 

trágica. Narrativa de fôlego, subdivide-se em três partes: O mestre José Amaro; O engenho de 

seu Lula; e O capitão Vitorino. Apesar de a obra ser de autoria masculina e protagonizada por 

igual gênero, a arte literária se mostra tensa, conflituosa e surpreendente quando a figura 

feminina eclode sentimentos, pensamentos e ações, propícias à discussão de gênero. Desse 

modo, objetivamos discorrer sobre o devir-mulher e o devir-imperceptível nas personagens 

femininas que integram o supracitado romance.  

Dentre as personagens femininas que analisaremos neste escólio, está Sinhá e Marta na 

primeira parte do romance; d. Amélia, na segunda; e a velha Adriana na terceira. As 

personagens femininas de Fogo Morto extraem suas forças, por entre descompassadas vozes de 

submissão, dominação e dos devires por que passam. Elas são rizomáticas e enfrentam seus 

algozes com silêncios, gritos, prudência, loucuras; e sabem que “ser mulher” não se equipara a 
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“ser homem”. Mais que lutarem por uma sociedade “igual”, potencializam forças para estarem 

em devir-mulher e devir-imperceptível, com empenho molecular e desejo de não ficarem o 

tempo todo reféns de regras e sistemas opressores. 

A narrativa reguiana nos conduz a possibilidades de discutir a mulher do século XX em 

meio a um regionalismo patriarcal que bem representa as forças arbitrárias do estado. Está no 

homem a referência molar de uma maioria conceitual. Esse padrão molar-majoritário, pelo que 

lembra Altair de Sousa Carneiro (2013), considera o homem branco, adulto, heterossexual 

como o marco regulador de um estado fixo. A mulher, por sua vez, está aquém dessa força, 

inserida em um grupo menor, de micropolíticas, de micro-feminilidade. O ser feminino, nessa 

ótica, devém a sua condição identitária de existência, o fazendo por meio das forças do desejo, 

comum a todo ser vivo.  

Não podemos, contudo, correr o risco de polarizar a presente discussão. Apesar de Fogo 

Morto não poupar espaço nem palavras para reforçar a aparente superioridade masculina, são 

as mulheres que mostram ser possível criar linhas de fuga. Ao saírem desse espaço estriado, 

elas conseguem devir em novos espaços lisos, os quais nem sempre se materializam, mas vão 

se constituindo em rizoma. São circunstâncias não fadadas ao começo e muito menos ao final; 

e sem ações lógicas previsíveis; premissas de um acontecimento voltado ao meio; 

circunstanciais a devires além-fronteiras. Na concepção de Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(2012) o devir é um rizoma e não pretende imitar, identificar-se, pautar-se em regressões e/ou 

progressões; nem estabelecer relações correspondentes. Devir é um verbo próprio e não deve 

estabelecer ações reducionistas ou binárias.  

Com Sinhá, esposa do mestre José Amaro, o devir vai se instaurando pelo desejo de 

romper com a aspereza com que é tratada. Por longos trechos da narrativa, a mulher do batedor 

de sola é percebida como objeto de uso, animal e até mesmo como um simples pedaço de couro 

de bicho, pronto para ser curtido pelo mestre ao seu bel prazer. Mas isso tende a mudar quando 

Sinhá, “[...] ali, em frente do marido, que ela temia como um duro senhor, sentiu-se mais forte, 

mais dona de sua vida.” (REGO, 2011, p. 136). Apesar de o marido a tentar intimidar, logo 

após, com olhar de quem deseja esmagá-la e com raiva de demônio, Sinhá dá um forte grito e 

sai para a cozinha. 

O fato de Sinhá ter se enchido de coragem para gritar contra uma vida de abusos não 

acontece por acaso. Seu corpo já está tomado de uma revolta a qual não cabe dentro de si, afinal 

foram anos de silêncios, passividades e total submissão. As relações com o mundo externo ao 

lar foram também sempre planejadas para agradar a uma sociedade machista. Agora, a mulher 

que parecia perdida dentro de si própria resolvera participar de sua tão esperada fuga. Suas 
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relações com as outras mulheres a ajudaram a encher-se de coragem. Via sua filha humilhada 

pelo pai e por causa disso dia a dia a jovem se entregava a loucura; percebia, além do mais, as 

vizinhas e suas ações de luta para, assim como ela, serem alguém no mundo. Finalmente, olhava 

ao seu redor e reconhecia-se como uma mulher sem educação, sem domínio dos livros, e tinha 

a certeza de que tudo aquilo se convertia em massa de manobra de dominação para afugentar 

quem não possuía domínio das letras. Por isso, contudo, reconhece que a submissão por causa 

da não-alfabetização era também tolice, medo ínfimo do povo, afinal mesmo sem tanto 

conhecimento formal, a vida lhe enchera de saberes determinantes para a busca 

potencializadora do ser feminino. 

É inegável o conjunto de aspectos envoltos à existência de Sinhá. As relações que a 

compõem enquanto mulher não são simplesmente combativas ou apenas emotivas, mas 

modificam sua realidade por meio das intensidades que a afetam. Para Deleuze e Guattari 

(2012), ao se referirem a afetar e ser afetado, o indivíduo encontra sua potência de agir, 

provenientes de partes exteriores ou interiores, e a transforma em afectos. Afectos não podem 

ser resumidos a somente sentimentos, como no caso dos afetos, mas possibilidades de o sujeito 

reunir experiências de existência e mudar o curso das coisas. “Os afectos são devires.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 44). 

Sinhá reconhece que precisa tirar toda a mágoa de dentro de si, o que mostra muitos 

sentimentos emanados do seu íntimo. Mas ao mesmo tempo não permite ser refém da emoção, 

reconhecendo-a e potencializando todo o sofrimento em força para devir-mulher. Após não ter 

podido evitar a violência do marido para com a filha, Sinhá “estava com medo de sua casa. Em 

poucos minutos viu-se uma infeliz, uma mulher sem coragem, sem força, um trapo. Teve 

vergonha de seu medo.” (REGO, 2011, p. 153). O misto de sensações, oscilantes entre avançar 

e recuar no seu projeto de autenticidade feminina, constituem partículas em constante relações 

de movimento e repouso, que parecem acelerar em alguns momentos e entrar em lentidão em 

outros.  

O devir-mulher em Sinhá potencializa nela um desejo de equilíbrio, de autocontrole 

porque é afectada e afecta. Teria todos os motivos para esbravejar, reivindicar em voz toante 

seu direito de ser gente, mas prefere a serenidade. E isso não quer dizer derrota, mas ao contrário 

a sabedoria de quem calculou como agir frente a uma estrutura molar, não de simples apanágio 

do homem, e sim de uma conquista proveniente de seu próprio organismo feminino, de história 

e subjetividade próprias. Um dos trechos do romance mostra o quanto a maneira de agir da 

mulher incomoda José Amaro: “Doía mais a palavra mansa de Sinhá, aquele falar de seda que 

parecia cortá-lo como a sua quicé afiada.” (REGO, 2011, p. 161). O fato é que atravessando um 
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possível binarismo, Sinhá devém-mulher ao concluir de si a força necessária para um 

entendimento geral: o de que os maus tratos, a violência contra a sua filha e as estruturas 

molares da sociedade coniventes com os ditames machistas a fizeram perceber-se ser humano 

em estado molecular de transformação. 

Sinhá anseia por liberdade, sendo sua atitude uma difusão surpreendente para a 

sociedade patriarcal. “Naquele dia a velha arrumara os trapos e se fora para a casa do compadre 

Vitorino.” (REGO, 2011, p. 352). José Amaro, apesar de saber do ódio da esposa para com ele, 

não imaginara ser deixado por ela. É nesse momento que a própria escrita parece entrar em 

devir-mulher, pois Sinhá e José Amaro conseguem perceber que um já havia roubado o corpo 

do outro, entretanto ambos conseguem ressurgir por uma feminilidade atômica. É o que 

podemos perceber quando Deleuze e Guattari (2012), ao esclarecerem sobre o devir-mulher, 

acrescentam que esse tipo de devir pode sim ser como átomo de feminilidade, insurgindo por 

meio da escrita. Os autores concluem:  

 
É preciso antes que a escrita produza um devir-mulher, como átomo de 

feminilidade capaz de percorrer e de impregnar todo um campo social, e de 

contaminar os homens, de tomá-los num devir. Partículas muito suaves, mas 

também duras e obstinadas, irredutíveis, indomáveis. [...] a questão não é, ou 

não é apenas, a do organismo, da história e do sujeito de enunciação que 

opõem o masculino e o feminino nas grandes máquinas duais. A questão é 

primeiro a do corpo – o corpo que nos roubam para fabricar organismos 

oponíveis (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 72). 

 

Sendo, pois, o corpo da mulher furtado por um conjunto de convenções pré-

estabelecidas, enfatizando como esta deve se comportar, se vestir ou até mesmo agir frente ao 

homem, é possível dizer que o devir-mulher constitui muito mais do que um simples estado de 

espírito feminino. Sua dinâmica faz o ser humano atentar para linhas abstratas de capturas, 

advertindo-o para movimentos ora truculentos, ora de calmaria. Não é novidade, desse modo, 

dizer que não é suficiente codificar qualquer medida ou intensidade dos acontecimentos. Cada 

captura é um marco em curso e tem sua representatividade peculiarmente condicionada ao 

movimento de desestabilização da identidade.  

É imprescindível sabermos, ademais, “que todos os devires começam e passam pelo 

devir-mulher. É a chave dos outros devires.” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 74). Sem 

generalizações, cada ser devém a seu modo e à sua maneira, mas todos têm uma influência do 

devir-mulher. O que une ou distancia os sujeitos são as zonas de vizinhança, por meio das linhas 

abstratas que se encontram em conexões múltiplas, estando acima ou abaixo das percepções. 
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Por isso, notar cada limiar do devir requer prudência para que possamos capturar algo que 

escapa ao alhar do outro.  

O devir-mulher em Sinhá vai além dela e lança-se para todo ambiente familiar. Um jogo 

de afectos emite partículas que entram em zona de vizinhança, permitindo à própria escrita 

romanesca, já em micro-feminilidade, movimentar um fluxo de transformações. O mestre José 

Amaro e Marta além de sentirem as mudanças realizadas em/por Sinhá, também se 

transformam. Ele sente um vazio esquisito, pois estava sem a presença das mulheres em seu 

domínio, passando à introspecção dos pensamentos vagos ao sair sem rumo a caminhar pela 

noite. Marta ao partir para o Recife em busca de tratamento psiquiátrico, também apreende as 

transformações de si e as de sua mãe, deixando para traz seu passado de injustiças e violência 

doméstica. 

A trajetória de Sinhá no romance também se constrói pelo devir-imperceptível, um 

misto de sensações que nem ela mesma controla. Frente ao que passou, seu corpo físico 

respondia com repulsa a todo tipo de tratamento agressivo e machista, doía-lhe o estômago e o 

vômito amargava em sua boca. Porém, uma incontrolável força surge por motivação de um 

bendito religioso, algo que foge ao controle interno e externo; uma transcendência possível de 

fuga aos dissabores vividos. Acompanhemos o trecho:  

 
De muito longe, talvez de um outro mundo, ela ouvia como se fosse uma 

mentira que o vento lhe trouxesse, aquele bendito que a filha de seu Santo 

cantava na igreja: Bendito sejais/Ó Maria amada!/E a boa hora/Em que fostes 

gerada (REGO, 2011, p. 154). 

 

O devir-imperceptível em Sinhá revela um limiar de perspectiva para sua vida, uma vez 

que nem ela mesma compreende a contradição imbuída em sua existência. De toda sorte, ouvir 

um bendito e agregar a grandeza de Maria ao ser gerada e amada à sua própria sina, é também 

encontrar linhas de fuga no plano de uma organização e desenvolvimento que se percebe sem 

ser percebido, afinal de contas é como se em meio ao caos surja uma possibilidade de 

transcender; como se fosse um período de associação entre o desejo e o acontecimento. A dor 

de uma mulher presa a um lar de agruras encontra, sem saber explicar como, uma esperança, 

uma vontade de ser também escolhida pelo amor para, quem sabe, ser feliz. Contudo, o que 

parece ser realidade e sonho é também imperceptível ao dado acontecimento. 

Deleuze e Guattari (2012) ao tratarem do devir-imperceptível esclarecem bem o que 

abordamos acima sobre o devir-imperceptível. Os autores completam: 
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Se o movimento é imperceptível por natureza, é sempre em relação a um limiar 

qualquer de percepção, ao qual é próprio ser relativo, desempenhar assim o 

papel de uma mediação, num plano que opera a distribuição dos limiares e do 

percebido, que dá a sujeitos perceptivos formas a serem percebidas: ora é esse 

plano de organização e de desenvolvimento, plano de transcendência que dá a 

perceber sem poder ser percebido, sem que ele próprio seja percebido 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 79). 

 

O próprio plano da não-realidade das ações, do transcendente, só se explica pela 

relativização da compreensão, porque nem sempre é possível chegar a um entendimento 

concreto, racional e fechado sobre as coisas. O fato é que tanto no devir-mulher como no devir-

imperceptível, as capturas realizadas pelo sistema dominante tendem a não perdoarem seus 

algozes, tanto é assim, que a feminilidade de Marta, filha de Sinhá e José Amaro é roubada pelo 

sistema patriarcal e machista do pai. É dessa captura da mulher, mencionada anteriormente, que 

nasce o devir-mulher.  

Homem e Mulher, segundo um estudo de Lúcia Osana Zolin (2019) sobre o feminismo, 

deveriam estar em pé de igualdade sob a pressuposto do que se entende por ser humano, pelo 

que é transcendência. Entretanto, o destino de “ser macho” se contrapõe ao destino de “ser 

mulher”, em um jogo de imanência. Esse não é um problema biológico tão somente, mas de 

gênero. Está arraigada entre os seres humanos a superioridade masculina, advinda de um 

processo histórico-social, político, religioso e cultural. O sistema patriarcal em Fogo Morto, de 

José Lins do Rego, tenta mostrar a superioridade do pai, que precisa ter domínio sobre os 

“ímpetos” da filha.  

Em reação às imposições machistas, o devir-mulher em Marta insurge como força não 

meramente combativa contra seu pai José Amaro, porém de natureza identitária. Uma mulher 

de mais de trinta anos fadada ao silêncio, às injurias depreciativas do genitor e à violência 

doméstica, agora quer ter seu lugar de voz garantido; externar o que sente; existir para si mesma. 

Todavia, sua empreitada traz à tona surtos de loucura; seu desejo em movimento se configura 

em rizomáticos blocos de coexistência. Marta devem-mulher porque rompe com os modelos 

familiares estabelecidos em sua casa. Muito embora a velha Adriana, amiga da família, já tivera 

advertido de que Marta precisava ter mais vida, a família, na ótica de Sinhá  

 
Não fazia questão. Moça era para viver dentro de casa, dar-se a respeito. E 

Marta foi crescendo e não mudou o gênio. Botara na escola do Pilar, aprendeu 

a ler, linha um bom talhe de letra, sabia fazer o seu bordado, tirar o seu molde, 

coser um vestido. Havia moças mais feias, mais sem jeito, casadas desde que 

se puseram em ponto de casamento. Estava com mais de trinta e agora 

aparecera-lhe aquele nervoso, uma vontade desesperada de chorar que lhe 

metia medo. Coitada da filha. E depois ainda por cima o pai nem podia olhar 



 

 

P
ág

in
a2

2
3

9
 

para ela. Vinha com gritos, com despropósitos, com implicâncias. O que 

sucederia à sua filha, porque Deus não lhe dera uma sina mais branda? 

(REGO, 2011, p. 82). 

 

A impressão de Sinhá sobre sua filha Marta só reforça as capturas da sociedade para 

com o ser feminino, imprimindo a este uma série de regras e padrões. A conivência da mãe com 

relação a filha só reforça o que Zolin (2019) ressalta acerca das discussões sobre o feminismo: 

“a aquiescência das mulheres é uma indisposição de má fé de enfrentar sua própria falta de 

poder.” (ZOLIN, 2019, p. 218). Na obra em análise as mulheres, em alguns momentos, tendem 

a aceitar o perfil mandatário do patriarcado. Está arrigado até nelas os mandos majoritários do 

homem.  

Frente ao exposto, Félix Guattari e Suely Rolnik (2011) ao se referirem às cartografias 

do desejo, especificamente às máquinas de produção da subjetividade, entendem que em 

sistemas tradicionais, a subjetividade tende a ser mais territorializada. Melhor dizendo, no seio 

de uma família tradicional como as que vigoraram fortemente até meados do século XX, as 

tradições impostas pelo senhor da casa são levadas à risca, sendo tais mandos internalizados até 

mesmo pela senhora da casa. Essa territorialização proposta pelos autores representa os moldes 

impositivos de um padrão que não responde pelos anseios individuais do ser humano. Por causa 

disso os sujeitos, com destaque o ser feminino, buscam se desterritorializar a procura de anseios 

próprios; de subjetividades não presas a inércia dos acontecimentos. 

Marta, mediante territorialização de sua família, se desterritorializa e devem-mulher. A 

priori as suas manifestações corporais podem parecer apenas uma patologia psíquica. E mesmo 

que apenas o fosse, a narrativa se encarrega de mostrar além dessa constatação. Em Marta estava 

uma vida em estopim de guerra contra os amalgamas externos que a aprisionaram; que a fizeram 

refém a contragosto do que para ela era essencial. Para Andreia Morais da Costa Bühler (2005), 

quando escreve sobre o feminino em José Lins do Rego, a insanidade de Marta funciona como 

alerta para a preservação da vida, contra as ameaças da não-liberdade que a esmaga. A moça, 

entretanto, passou a não mais se calar, pelo contrário gritava alto e batia com o corpo no chão; 

precisava ser notada e respeitada pelo que pensava e acreditava. Em um de seus devires-mulher, 

marta se levanta e grita: 

 

– Miseráveis, pensam que me matam, pensam que mijam em cima de mim?  

O mestre chegou para ver o que era. Quase não podia falar.  

– O que é que tens, menina? 

– Menina, menina, menina, eu sou menina, menina, menina, onde está a 

menina?  

E correu para fora de casa. A velha Sinhá abraçou-se com ela que dava risadas, 

que gritava cada vez mais. (REGO, 2011, p. 150). 
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Sua felicidade a tanto tempo suprimida é colocada para fora, fator de incômodo para o 

pai que a surrava com sola. O mestre José Amaro desejava territorializar a sua filha para aplacar, 

segundo ele, a sua ira de mulher. Ao fazê-lo, aumentava a vontade de desterritorialização de 

Marta que corria estrada a fora, batia nas paredes do quarto e ria-se. Mesmo levada para ser 

internada no Recife, o devir-mulher em Marta a torna livre de seu próprio medo e dos ditames 

impostos pelo seu entorno. A moça, além do mais, afectou o coração duro do seleiro. José 

Amaro chorou como um menino a partida de sua filha única e amargou um vazio esquisito de 

transformação. Nele, o devir-mulher, quase devir-imperceptível, o condiciona a refletir que se 

até um bode que o lambia as mãos naquele momento difícil berrava como se tivesse coração de 

gente, quanto mais ele e as mulheres de sua casa. Teriam sim, todos, um coração cheio de 

ressentimentos e a todo instante pedindo respeito. 

Nessa perspectiva, embora nos lembre Sandra Maria Pereira do Sacramento (2000), ao 

discorrer sobre a perfil feminino reguiano, que não se pode deixar de lado a fragilidade da 

mulher em Fogo Morto, é o ser feminino proposto por José Lins do Rego que também galga 

seu próprio espaço na sociedade. Amélia, esposa de Luís César de Holanda Chacon, Lula de 

Holanda como é conhecido, representa a oscilação de uma vida rizomática. Já o marido sinaliza 

a força tirana do estado e tenta territorializar todas as mulheres de sua casa, inclusive sua esposa 

Amélia. Entretanto, Amélia devem-mulher e devem imperceptível, sendo que sua 

desterritorialização acontece na sutileza de suas ações. 

Com um casamento arranjado pelo pai, a esposa de seu Lula vai se decepcionando com 

o cônjuge ao longo dos anos de convivência. O marido passou a ser um tirano, pois tinha ódio 

da sogra, que morrera e deixara a administração do engenho Santa Fé em suas mãos; reclamava 

sempre dos trabalhos dos negros; só dava atenção à sua filha Neném; e, além do mais, tratava 

sua companheira como se fosse uma escrava. Com o passar do tempo a senhora do engenho 

Santa Fé se vê cada vez mais só, pois seu Lula trancara a filha no quarto para evitar o contato 

dela com supostos invasores; sua irmã Olívia também recolhida com seus pensamentos 

alucinatórios; e o seu esposo com o hábito de dormir cedo. 

Com a morte dos pais, a loucura da irmã Olívia, a tristeza da filha, o silêncio indiferente 

do marido, o abandono dos empregados, a falência e o sustento da casa e do engenho sob sua 

responsabilidade, d. Amélia “via-se cercada de pensamentos que não desejava que fossem 

seus.” (REGO, 2011, p. 235). E, como se não bastasse, ainda gerara um filho nascido morto, 

com aparência facial de monstro. A mulher sumida no corpo e envelhecida pela carga de uma 

família inteira nas costas, devem-mulher ao reunir forças para buscar soluções combativas a 

todo aquele caos, no intuito de se sentir plena em seu próprio existir. Primeiro sugere ao marido 
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construírem juntos seu próprio lar, um lugar que fosse só deles; segundo, assume o comando 

da casa, herdara de sua mãe a força para gerir um engenho de fogo morto, uma família em 

ruínas. Passou a criar galinhas e com a venda dos ovos tirava o sustento de todos.  

Os papeis se invertem e a costumeira submissão no sistema patriarcal passa a ser de seu 

Lula. O devir-mulher afetara agora o homem de rígida aspereza, por meio de um sistema de 

micropolítica por que passa o mesmo. D. Amélia não tinha lá grandes privilégios, mas era agora 

quem resolvia todas as pendências da casa. Os sujeitos dessa trama entraram em devir-mulher 

através do jogo de afectos. Para explicar melhor esta afirmativa, retomamos os dizeres de 

Deleuze e Guattari (2012) ao se referirem ao devir:  

 
O devir-mulher afeta necessariamente o homem tanto quanto as mulheres. De 

uma certa maneira, é sempre “homem” que é sujeito de um devir; mas ele só 

é um tal sujeito, ao entrar num devir-minoritário que o arranca de sua 

identidade maior (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 93). 

 

Os referidos personagens são alocados de suas identidades e submersos em uma 

identidade micro. Oscilam em suas ações e estabelecem conexões de afectos por meio do devir-

mulher. Além do mais, nas situações expostas, d. Amélia entra em devir-imperceptível em dois 

momentos: o primeiro é quando vai à missa e “atravessa a rua grande, que via gente na janela, 

mulheres e homens de olhos virados para o cabriolé que enchia aquele mundo desprezível, ela 

era feliz, bem feliz mesmo.” (REGO, 2011, p. 269). Sua realização está em ser notada por meio 

do cabriolé. Experimentar a sensação dos olhares lançados para o seu transporte seria estar 

investindo no campo do que é próprio da plenitude do desejo, afinal de contas aquele 

acontecimento nada mais era do que uma linha de fuga para conseguir o olhar do outro para si, 

nem que fosse o olhar daquele povo interesseiro vivendo em um mundo desprezível. Todo esse 

acontecimento não tinha aparente explicação, apenas completava dentro de d. Amélia uma 

inexplicável sensação de repentina felicidade.  

O segundo estado de devir-imperceptível em d. Amélia acontece ao ser esta solicitada 

pelo marido a tocar piano: “quando o marido pedia à mulher para tocar, enchia aquele mundo 

calado de mágoa, das melancolias das valsas (REGO, 2011, p. 224). Ao experimentar a música 

como ponte de sentimentos, a senhora do Santa Fé estabelece micropercepções das vivências 

que estão pairando naquele espaço. Sem explicações racionais, a música refrata a mistura de 

emoções sem denúncias explícitas. As valsas lembram das melodias nas quais se constroem 

mensagens imperceptíveis de desejos. Ainda sobre o devir-imperceptível, é oportuno reforçar: 
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Então, quanto mais o imperceptível opõe-se ao percebido numa máquina dual, 

mais ele permanece imperceptível. Tudo muda num plano de consciência ou 

de imanência, que se encontra necessariamente percebido por conta própria ao 

mesmo tempo em que é construído: a experimentação substitui a 

interpretação; o inconsciente devindo molecular, não figurativo e não 

simbólico, é dado enquanto tal às micropercepções; o desejo investe 

diariamente o campo perceptível onde o imperceptível aparece como o objeto 

percebido do próprio desejo, “o não-figurativo do desejo” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 82-83). 

 

Imperceptível também são as ações em devir de Adriana, esposa de Vitorino Carneiro 

da Cunha. A velha Adriana sofria com as malcriações de seu esposo que vez ou outra a chamava 

de vaca velha e a via como instrumento de uso pessoal. Não se importava se a esposa o deixasse, 

tanto é que Adriana entra em devir-imperceptível ao sonhar com a ideia de deixar o marido 

turrão para viver com o filho no Rio de Janeiro:  

 

Passou o resto do dia sem pensar em outra coisa. Uma alegria como nunca 

sentira tomou conta dela. Faria tudo para que o filho fosse mais feliz do que 

foram os pais. Às vezes imaginava que tudo aquilo fosse um sonho. Aquele 

Luís, que via em casa, que lhe parecia tão bonito, tão correto, não era de 

verdade. Era sonho. Mas era de verdade o seu filho. Tudo lhe dizia que os 

últimos anos de vida seriam um mar de rosas (REGO, 2011, p. 328). 

 

As grosserias sofridas ao longo da vida de casada revelaram para a velha Adriana um 

estado de devir-imperceptível em que esta se desterritorializaria da submissão do marido para 

se reterritorializar na subserviência ao filho. Sua condição de mãe a deixa muito mais feliz e 

realizada, o que não apaga seu passado de dor e seu presente a serviço de um outro homem, seu 

rebento. O fato é que essa articulação se instaura no inconsciente da mãe em sonhar com uma 

realidade possível, sem data para acontecer e desprovida de qualquer projeção racional de como 

será a nova vida. No entanto, a potência do desejo já instaurou uma felicidade indescritível para 

o instante, uma subjetividade singular. Uno e Santos (2016) no livro das confrontações ressalta 

sobre a subjetividade, lembrando que esta é altamente diferenciada, processual por natureza e 

está em volta com o rizoma. Os autores acrescentam: “[...] um agenciamento criador, produtor 

de novas realidades, é algo que conjuga, associa, neutraliza, monta outros processos.” (UNO; 

SANTOS 2016, p. 18). 

A nova realidade criada em devir-imperceptível pela velha Adriana sucumbe ao zelo 

que tem por Vitorino. Apesar de ter casado sem amor, para fugir da miséria da seca, pensava 

em abandonar o esposo deixando-o sem seus préstimos de dona de casa. Decide, por fim, ficar 

ao lado do esposo mal-agradecido e falastrão. Porém o que a narrativa transparece é o zelo que 
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a velha Adriana tem pela comadre Sinhá, Marta e Amélia. Em micro-feminilidade, o devir-

mulher vai se processando na velha esposa de Vitorino cada vez que ela consegue de algum 

modo avizinhar-se das amigas por meio de agenciamentos.  

É Adriana a idealizadora de internarem Marta, livrando-a da violência do corpo e da 

alma e, sendo sua madrinha, sente o peso da dor daquela moça tão surrada pelas mazelas da 

vida patriarcal. Quando Sinhá decide deixar José Amaro, Adriana a acolhe em sua casa e a 

aconselha a pensar bem antes de tal atitude. Mesmo assim, tem o apoio incondicional da 

comadre de todas as horas. Além disso, é Adriana que sempre está a ajudar Amélia comprando 

ovos ou se dispondo a qualquer trabalho no Santa Fé. Os agenciamentos múltiplos em 

intersecção com outros agenciamentos de micro-feminilidade embutem em Adriana um devir-

mulher, reunindo forças molares e moleculares que resultam em um processo rizomático de 

produção. Deleuze e Guattari (2012) esclarecem ainda sobre o devir que: 

 

[mulheres] não extraem suas forças do estatuto molar que as doma, nem do 

organismo e da subjetividade que recebem; elas extraem todas suas forças do 

devir molecular que elas fazem passar entre os sexos e as idades [...] devir-

mulher do homem como da mulher. [...] a moça é o devir-mulher de cada sexo 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 73). 

 

Desse modo, o devir-mulher e o devir imperceptível são resultantes de conectividades 

indiscutivelmente abertas e em estado de movimento. O sujeito, como lembra Jonathan Culler 

(1999), é ator ou agente, está imerso em uma subjetividade livre de sujeito e/ou de sujeitado. 

Na verdade, os devires são experimentações em curso, resultantes do inacabamento dos corpos, 

os quais em movimento singularizam o mundo; se desterritorializam e se reterritorializam 

constantemente; ficam em repouso e em movimento. As mulheres analisadas em Fogo Morto 

não encerram esta discussão, mas instigam outras perspectivas de estudos sob as contribuições 

teóricas sugeridas por Deleuze e Guattari, entre outros autores.  

O fato é que sem polarizar o assunto, sobretudo levando em conta as discussões atuais 

de gênero, discutimos os silêncios, as vozes e as ações das mulheres reguianas em limiar de 

percepções. Seguindo o seu próprio fluxo no mundo e projetando outros mundos, os devires 

criam existências e micropolíticas de desejos que capturam linhas de fuga e se avizinham em 

sua própria multiplicidade. 
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RESUMO 

 
A Literatura Feminista é uma vertente literária crescente nas pesquisas acadêmicas contemporâneas. 

Todavia, a Literatura Feminista já vem lutando pelo seu espaço há algum tempo e, há mais tempo ainda, 

as mulheres empreitaram uma luta social por conquistas de direitos, espaços e reconhecimento até 

mesmo como ser humano e cidadã, algo que, socialmente, foram sempre postas à margem da sociedade. 

Além disso, elas eram obrigadas a desempenhar, simultaneamente, uma pluralidade de papeis (mãe, 

filha, esposa) e funções (domésticas e sociais). Este trabalho tem como objetivos: explanar, mesmo 

superficialmente, o conceito de Feminismo, termo tão preconceitualizado, sobretudo, atualmente, em 

nosso país; analisar o poema “Mulata exportação”, da poetisa capixaba Elisa Lucinda; discutir a 

condição da mulher na sociedade, com suas lutas, anseios, marcas de resistência e conquistas. Para 

costurar nossa discussão, usaremos como suporte teórico o pensamento de Badinter (1986), Confortin 

(2003), Dacorso (2006), Duarte (2003) e Zolin (2009 e 2010).  Elisa Lucinda, no poema em estudo, traz 

à baila, mais uma vez, a voz da mulher negra. A autora toma as rédeas do discurso para mostrar essa 

condição feminina propagada e vendida da mulher negra. No poema, a mulher apresenta-se consciente 

de seus direitos e empoderada de um discurso feminista, que denuncia a condição feminina em nossa 

sociedade, ocorrida há séculos, mas ainda presente em nossos dias. 

 

Palavras-chave: Literatura. Feminismo. Elisa Lucinda. Mulher negra. Poema.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Literatura Feminista visa dar voz a textos de autoria feminina como também discutir 

a condição da mulher na sociedade, com suas lutas, anseios, marcas de resistência e conquistas. 

Condição essa de pluralidade de papeis (mãe, filha, esposa) e funções (domésticas e sociais), 

desempenhada simultaneamente pela mulher e, como coloca Confortin (2003, p. 107), essa 

“multiplicidade de funções” está atrelada também “a desvalorização dos papeis desempenhados 

e a da própria mulher” enquanto sujeito. Ela é uma vertente literária crescente nas pesquisas 

acadêmicas contemporâneas e, além disso, vem difundindo outras ramificações de se debater 

questões sociais.  

Apesar de ser um tema recentemente debatido academicamente, a Literatura Feminista 

já vem lutando pelo seu espaço há algum tempo e, há mais tempo ainda, as mulheres 

empreitaram uma luta social por conquistas de direitos, espaços e reconhecimento até mesmo 

como ser humano e cidadã, algo que, socialmente, colocavam-nas sempre à margem. Para ser 
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vista e conseguir os seus direitos, a mulher “precisou romper com o papel que vinha 

desempenhando através dos séculos – o de ser somente procriadora – e passar a ter vontade, 

empreendimento e ação” (CONFORTIN, 2003, p. 107-108).  

Este trabalho tem como objetivos: explanar, mesmo superficialmente, o conceito de 

Feminismo, termo tão preconceitualizado, sobretudo, atualmente, em nosso país; analisar o 

poema “Mulata exportação”, da poetisa capixaba Elisa Lucinda; discutir a condição da mulher 

na sociedade, com suas lutas, anseios, marcas de resistência e conquistas. Para costurar nossa 

discussão, usaremos como suporte teórico o pensamento de Badinter (1986), Confortin (2003), 

Dacorso (2006), Duarte (2003) e Zolin (2009 e 2010).   

 

2 CONDIÇÕES FEMININAS E FEMINISMO: ASPECTOS GERAIS 

 

Antes de adentrarmos na questão das condições femininas e da mulher na Literatura, é 

importante explicar, mesmo superficialmente, o que é Feminismo, termo tão 

preconceitualizado, sobretudo atualmente em nosso país. Apesar de ser propagado por vozes e 

mentes machistas e endossado por algumas agremiações religiosas patriarcais como algo ruim 

às mulheres, o Feminismo foi (e é) um movimento que buscou (e busca) lutar contra qualquer 

discriminação feminina e visou conquistar para elas direitos sociais antes pertencentes apenas 

aos homens. Para tanto, esse movimento não surgiu do nada. É algo construído aos longo do 

tempo, pelo menos, desde o início do Século XIX, tendo maior repercussão nas décadas de 

1960/70, quando ganhou mais visibilidade, pois a presença feminina foi intensa nas 

manifestações estudantis, no movimento operário, nas lutas políticas e sociais.  

Segundo Constância Lima Duarte (2003), no Brasil, pode-se identificar quatro 

momentos (que ela chama de “momentos-onda) principais do Feminismo, períodos em que o 

movimento ganhou maior visibilidade e venceu algumas lutas. O primeiro está ligado ao direito 

de as mulheres terem acesso à escola (direito esse reservado apenas aos homens), depois dessa 

conquista, elas lutaram para ampliarem o direito à educação e à escrita (escrevendo para 

jornais), tendo, portanto, voz; além disso, começaram a lutar pelo direito ao voto; o terceiro 

momento-onda está voltado pela conquista do voto e o direito de trabalhar fora de casa; por 

fim, o quarto momento-onda está vinculado à revolução sexual (direito ao corpo) e à Literatura 

e é tido, no nosso país, como o mais vivaz, pois: 

 

Enquanto nos outros países as mulheres estavam unidas contra a 

discirminação do sexo e pela igualdade de direitos, no Brasil, o movimento 
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feminista teve marcas distintas e definitivas, pois a conjuntura histórica impôs 

que elas se posicionassem também contra a ditadura militar e a censura, pela 

redemocratização do país, pela anistia e por melhores condições de vida. Mas 

ainda assim, ao lado de tão diferentes solicitações, debateu-se muito a 

sexualidade, o direito ao prazer e ao aborto (DUARTE, 2003, p. 165). 

 

Diante desse cenário, percebemos a força e a importância que o Feminismo brasileiro 

desempenhou em nossa sociedade. No entanto, ele ainda é pouco divulgado e seu valor é, por 

muitos, marginalizado. No âmbito literário, muitas mulheres, a exemplo de Nélida Piñon, 

Clarice Lispector e Hilda Hilst lançaram-se à luta feminista e trouxeram à baila a figura 

feminina e as bandeiras de luta do Feminismo imbuídos em seus escritos. 

Contemporaneamente, algumas escritoras usam a Literatura não só como meio de 

fruição, mas, sobretudo como veículo artístico de discussão e de luta, tendo presente em suas 

obras as principais bandeiras do Feminismo.  Dentre as escritas feministas atuais, temos a 

própria Nélida Piñon, Fernanda Young, Conceição Evaristo e Elisa Lucinda. 

A escritora capixaba Elisa Lucinda surge no cenário atual brasileiro como uma voz 

potente na poesia, com forte lirismo que evoca para si e a atualização de questões de gênero, 

dos discursos de combate à desigualdade de raça e classe. A nova poética em questão, provoca 

os leitores, fazendo-os pensar, chorar e refletir, como marca da sua teatralidade falada. Ela ainda 

atua, em suas obras, um total de 17 livros, como guardiã de uma memória que está 

escrita/inscrita no dia a dia das pessoas, nos gestos e rostos das gentes do povo. Profunda nas 

emoções, ela é de um temperamento que corrobora com a sua escrita através do tempos idos e 

vividos.  

 

3 “MULATA EXPORTAÇÃO”: ENTREVOZES EM VERSOS  

 

Neste trabalho, como já fora comentado, analisaremos o poema da autora intitulado 

“Mulata Exportação”, presente no livro “O semelhante” (1994), o qual já está em sua 9ª edição. 

O poema em questão reflete a condição da mulher no Brasil, sobretudo a mulher negra e tem 

como temas aflorados do mesmo: a exploração sexual feminina, preconceito racial e de gênero 

e o empoderamento feminino através da posse da voz da mulher.  

Mesmo sendo contemporâneo, o poema revela-se vanguardista. Desde o seu aspecto 

estrutural, composto por três estrofes apenas (a primeira com 26 versos, a segunda, com 15 e a 

terceira com apenas 02 versos) heterométrico e heterorrítmico até suas nuances mais ousadas 

do uso da língua para expressão de descrições, narrações, diálogos e argumentos que constituem 

o mesmo. 
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O poema possui como pano de fundo para a crítica impetrada no mesmo, recorrências a 

um marco histórico do Brasil: a escravidão. De acordo com o desenvolver da leitura, revela-se 

aos nossos olhos sujeições às quais a mulher e em especial, a mulher negra sofreu e ainda sofre 

com relação às verdadeiras agressões sexuais despejadas sobre a figura arquetipada do feminino 

erótico, sejam elas veladas ou mesmo explícitas.  

 

Vem nega, vem ser minha desculpa 

Vem que aqui dentro ainda te cabe 

Vem ser meu álibi, minha bela conduta 

Vem, nega exportação, vem meu pão de açucar! 

(Monto casa procê, mas ningém pode saber, entendeu, meu dendê?) 

(...) 

Vem nega, sem eu ter que fazer nada. Vem sem ter que me mexer 

(...) 

Vem, nega, vem me arrasar, depois te levo pra gente sambar”. 

 

Os versos acima, explicitam uma tentativa de domínio masculino sobre o feminino, 

tendo o homem a visão de mulher como objeto, a qual pode ser usada e abusada ao bel prazer 

masculino. “A relação homem/mulher inscreve-se num sistema geral de poder que comanda a 

relação dos homens entre si” (BADINTER, 1986, p. 167). Como visto nos versos acima, o 

homem insinua-se para a mulher como detentor de um poder social (marcado pelas relações 

estereotipadas machistas/patriarcais) em que a mulher, sobretudo a negra, serviria para a 

satisfação sexual, desempenhando a função de amante, que viveria numa invisibilidade social 

e numa panfletagem sexual. Nesse caso, mulher como sinônimo de desejo, de luxúria e cartão 

postal aos olhos estrangeiros. Produto sexual (e não pessoa) de exportação, que serve para 

satisfazer a libido e também para a diversão (dançar). 

Sabemos que as relações sociais da época evocada no poema eram pautadas na 

discrepância de posições que ocupavam brancos e negros. Os brancos, donos dos negros que 

muitas vezes nem eram considerados gente e sim, como mão de obra para trabalhos diversos, 

fossem eles dignos ou não. Por esse prisma, temos o “conceito de mulher construído segundo a 

cartilha do patriarcalismo, marcado pelo cerceamento aos muros da casa, pelo silenciamento, 

pela maternidade incondicional, pela submissão” (ZOLIN, 2009, p. 107). Para as mulheres, 

sobrava o trabalho na chamada casa grande e além dos trabalhos domésticos típicos, as 

mulheres negras eram obrigadas a prestar serviços sexuais aos seus senhores e é a partir dessa 

prática que a mulher negra fica estigmatizada com a alcunha de máquina dos prazeres. 

É tocando neste ponto que nossa interpretação da temática do poema ganha forma. É a 

cortina dessas práticas que a autora abre e deixa revelar através de um eu-lírico com ar 
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denunciador que chega. Que basta! Que a mulher negra merece ser cortejada, admirada, amada 

sem a pretensão meramente sexual. Que não dá mais para escondê-la por trás dos ares moralistas 

dos cuspidores de virtudes. 

No começo do poema, fala-nos a voz do eu-lírico galanteador. Aquele que gasta sua 

lábia para a conquista da presa, da caça. Trata-se de um homem branco a cortejar uma linda 

mulher negra. Até aí, tudo bem. Tudo dentro da normalidade. A não ser pelo tom 

pejorativamente desejoso por prazer. Debochadamente surpreso pelo fato da negra, apesar de 

ser negra, possuir olhos verdes. Vejamos os versos iniciais: 

 

Mas que nega linda 

E de olho verde ainda 

Olho de veneno e açúcar! 

 

Vejamos que a comparação estabelecida é com o veneno, primeiramente, para a 

demonstração de mais um estereótipo de mulher perigosa e em seguida com o açúcar, que 

abranda o lado o ser em descrição. Um jogo de ideias opostas dança aos nossos olhos para nos 

mostrar quão grande é o encantamento do homem pela bela mulher a sua frente. 

Dando continuidade, o eu-lírico dirige-se à mulher em questão e faz o descabido e 

infame convite. Chama-a não só para ter com ele um momento de prazer, mas sim, para virar 

sua amante, longe dos olhos da sociedade, é claro. Tudo bem escondido, como pede um 

envolvimento como esse. O homem branco ainda acredita estar agindo de boa-fé ao promover 

uma negra ao seu leito. Como se estivesse, como isso, encerrando uma guerra sangrenta de 

anos.  

 

Vem nega, vem ser minha desculpa 

Vem que aqui dentro ainda te cabe 

Vem ser meu álibi, minha bela conduta 

Vem, nega exportação, vem meu pão de açúcar! 

(Monto casa procê mas ninguém pode saber, entendeu meu dendê?) 

Minha tonteira minha história contundida 

Minha memória confundida, meu futebol, entendeu meu gelol? 

 

Vejamos que, além de exaltar seu ato como uma bela conduta, pois estará unindo-se, 

mesmo que clandestinamente, a uma mulher negra, afirma que faz “sua parte” na história desse 

Brasil tão castrador e ainda promove uma exaltação desta mesma mulher negra como um cartão 

postal do Brasil para turista nenhum colocar defeito, comparando-a com o Pão de açúcar, com 

azeite de dendê também tão característico da história do Brasil. A sua máxima é compará-la ao 

futebol: tudo o que o Brasil possui de mais imaculado. Leiamos o trecho a seguir: 
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Rebola bem meu bem-querer, sou seu improviso, seu karaoquê; 

Vem nega, sem eu ter que fazer nada. Vem sem ter que me mexer 

Em mim tu esqueces tarefas, favelas, senzalas, nada mais vai doer. 

Sinto cheiro docê, meu maculelê, vem nega, me ama, me colore 

Vem ser meu folclore, vem ser minha tese sobre nego malê. 

Vem, nega, vem me arrasar, depois te levo pra gente sambar. 

 

O tresloucado convite encerra-se chegando ao clímax das reais intensões do homem 

branco para com a linda mulata exportação: a descrição de tudo que essa negra pode lhe 

proporcionar no ato sexual. O rebolado, a performance da negra que lhe daria a comodidade de 

não precisar fazer nada até levá-lo ao êxtase e deixá-lo arrasado. Diante do envolvimento entre 

os corpos, o homem acredita estar conhecendo à fundo o que é necessário saber sobre o povo 

negro em geral.  

Neste momento, há uma mudança de eu-lírico dentro do poema. A voz agora é a da 

negra tão linda de olhos verdes. Logo percebemos que muitos outros atributos estão contidos 

nesta mulher nos falará. A começar pela sua consciência de mulher, de gente, de mulher que 

conhece seus direitos. Vejamos a continuação do poema a partir do momento em que a mulher 

se dirige ao seu leitor: 

 

Imaginem: Ouvi tudo isso sem calma e sem dor. 

Já preso esse ex-feitor, eu disse: “Seu delegado…” 

E o delegado piscou. 

Falei com o juiz, o juiz se insinuou e decretou pequena pena 

com cela especial por ser esse branco intelectual… 

 

A mulher relata-nos sua busca por justiça e entrega-nos de bandeja mais um capítulo da 

história de Brasil das desigualdades: sejam elas de raça ou de classe social. Ao procurar o 

delegado, viu-se sem voz e sem vez de reclamar de fato tão pequeno aos olhos dos homens. 

Apenas um piscar de olhos foi o bastante para lhe dizer: “deixa pra lá! Isso não vai dar em 

nada!”. Ainda de lança em riste, agora diante do juiz, viu algo mudar. O branco pagaria por seu 

desrespeito ainda que com todos os privilégios que a cor, a classe social e a vantagem intelectual 

lhe permitem.  

Continuando o momento narrativo, o eu-lírico feminino mostra-nos sua indignação para 

com todo o passado histórico que vem à mente: dezenas de anos de humilhação, de morte, de 

famílias separadas, de maldade extremada para com o ser humano não ia mesmo esmaecer da 

história só com a condenação daquele branco “mal resolvido”. Ela, como negra, não seria 

libertada de todos os seus estigmas. 
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Eu disse: “Seu Juiz, não adianta! Opressão, Barbaridade, Genocídio 

nada disso se cura trepando com uma escura!” 

Ó minha máxima lei, deixai de asneira 

Não vai ser um branco mal resolvido 

que vai libertar uma negra: 

Esse branco ardido está fadado 

porque não é com lábia de pseudo-oprimido 

que vai aliviar seu passado. 

 

Percebemos ainda que é nesse momento de máxima revolta que o palavreado utilizado 

começa a ganhar contornos de realidade nua e crua. Sem papas na língua, o eu-lírico nos alerta 

que não é dessa falsa união baseada na trepada de um branco com uma negra que todo um 

passado se extinguirá. 

Para finalizar, o eu-lírico feminino dirige-se ao masculino e em seu discurso promove a 

revolução com as palavras. 

 

Olha aqui meu senhor: 

Eu me lembro da senzala 

e tu te lembras da Casa-Grande 

e vamos juntos escrever sinceramente outra história 

Digo, repito e não minto: 

Vamos passar essa verdade a limpo 

porque não é dançando samba 

que eu te redimo ou te acredito: 

Vê se te afasta, não invista, não insista! 

Meu nojo! 

Meu engodo cultural! 

Minha lavagem de lata! 

 

Porque deixar de ser racista, meu amor, 

não é comer uma mulata! 

 

Mostrando-se mais uma vez consciente de sua posição, contemplativa do seu passado 

histórico, ela retorna o convite com uma proposta de escrever uma nova história pois samba e 

sexo entre branco e negra não redimirão os atos vivos na lembrança das senzalas e casas-

grandes. De forma contundente e com a escolha da palavra forte e sem rodeios o discurso é 

finalizado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Mulata exportação” é um poema de entrevozes (a voz do eu-lírico feminino, que detém 

a palavra e a voz dos interlocutores: o sedutor, o delegado e o juiz, que trazem para si o discurso 

machista moldado aos primórdios patriarcais, que vê a mulher como objeto – sobretudo sexual), 
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traz a voz feminina negra como destaque, empoderada, mesmo denunciando uma condição 

posta à mulher negra: sinônimo de sexualidade, comércio de corpos sexuais; imagem vendida 

por muitos anos mundo afora da mulher negra brasileira. 

Inicialmente, temos a voz de um sujeito que, vendo uma mulata, a deseja e a imagina 

como uma “máquina de sexo” pronta para satisfazê-lo. Nesse aspecto, o sujeito, se vê superior 

à mulher, pela própria condição de ser homem, branco e de uma classe social mais bem elevada 

que a moça. Ela, por sua vez, apresenta-se politizada de consciente de seu papel de cidadã, de 

seus direitos. Ouve o cortejo em silêncio e busca às vias legais para resolver a importunação. O 

delegado, também usa da condição de seu cargo para se insinuar à mulher. Na sequência, ela 

apela ao juiz e este mostrando que “o poder e a dominação estão sempre presentes” (ZOLIN, 

2010, p. 184), quer abrandar a situação dos comparsas machistas, enfatizando, com sua atitude, 

o discurso patriarcal.  

Elisa Lucinda, nesse poema, trouxe à baila mais uma vez a voz da mulher negra, 

“colocando a nu suas feridas com dignidade” (DARCOSO, 2006, p. 136). A autora toma as 

rédeas do discurso para mostrar essa condição propagada e vendida da mulher negra. A mulher 

apresenta-se consciente de seus direitos e empoderada de um discurso feminista, que denuncia 

a condição feminina em nossa sociedade, ocorrida há séculos, mas ainda presente em nossos 

dias.  
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RESUMO 

 
Nesse artigo vamos analisar a presença do amor Eros em personagens do romance A noite das mulheres 

cantoras, da escritora portuguesa Lídia Jorge. A narrativa gira em torno de uma história de amor da 

narradora Solange de Matos e o coreógrafo João de Lucena. Observaremos, pois, que o sentimento 

amoroso é vivido de forma unilateral, já que a narradora é usada, sem perceber, para mascarar a 

homossexualidade do rapaz. Para tanto, vamos utilizar as teorias propostas por Platão em O banquete, 

que afirma ser Eros um constructo “entre a sabedoria e a ignorância” (PLATÃO, 2003, p. 91), 

corroborando a idealização da personagem feminina que não vê o amado como ele realmente é. Segundo 

o filósofo, o amor é algo que desejamos, sendo assim, Solange idealiza aquilo que ela deseja na figura 

do coreógrafo. 

  

Palavras-chave: Amor Eros. Platão. Idealização. Romance 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No décimo romance da escritora portuguesa Lídia Jorge A noite das mulheres cantoras, 

é contado a história de um grupo musical composto por cinco mulheres, cuja protagonista e 

narradora é Solange de Matos. O romance inicia com “O conto de Solange”, intitulado “Noite 

perfeita”, no ano de 2009, em um evento em que o grupo é homenageado e quando são feitas 

algumas revelações sobre as músicas do quinteto. Esse evento também fica marcado pelo 

reencontro de Solange de Matos com o coreógrafo do grupo, João de Lucena, com o qual a 

narradora teve um relacionamento amoroso. Posteriormente a obra se divide em 20 capítulos, 

nos quais Solange regressa duas décadas para contar a história de como tudo aconteceu. 

Além da protagonista, a obra apresenta outras quatro personagens, Maria Luísa e Nani 

Alcides, estudantes de música e de famílias regressadas à Portugal; Madalena Micaia, uma 

imigrante moçambicana, dona de uma voz magnífica e potente; e a líder do grupo, Gisela 

Batista, mulher um pouco mais velha do que o restante do grupo que, além de cantar, 

comandava os ensaios e era a responsável pela formação e organização do grupo musical. 

Contudo, embora composto por cinco personagens, nesse estudo nos deteremos na narradora e 

personagem central do romance, Solange de Matos. Apresentaremos, sobretudo, algumas 

considerações sobre a idealização do coreografo do grupo musical, João de Lucena, feita pela 
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protagonista. Buscamos detectar a presença do amor Eros em A noite das mulheres cantoras, 

bem como sua contribuição direta ou indireta para a idealização amorosa das personagens. É 

importante, ao estudar os textos de Lídia Jorge, levar em consideração que sua obra, além de 

ser tangenciada por críticas sociais, reflete em seu conjunto várias questões humanas e suas 

sutilezas.  

No romance em questão, podemos destacar que a medida que a personagem Solange se 

apaixona por João de Lucena, ela passa a idealizá-lo, criando uma espécie de semideus a partir 

da figura do objeto amado, destacando assim a importância de Eros nessa idealização feita pela 

moça. O amado agora é visto como os seres divinos e personagens mitológicos, passando assim 

de uma idealização simples a um verdadeiro endeusamento. De acordo com Platão: “O amor é 

o desejo da perpétua posse do bem. Segue-se por consequência, que Eros é igualmente o desejo 

da imortalidade!” (PLATÃO, 2003, p. 97), o amor é, pois, um desejo que nunca acaba, está 

sempre querendo possuir aquilo que não tem, e quando alcança o objeto desejado renova a 

carência e o desejo de seguir desejando. 

Ainda sobre o amor, Platão aponta: 

 

Não concluas, então, apressadamente, que o que não é belo é feio, e que o que 

não é bom é mau. Assim se passa com Eros: não julgues, porque tu próprio 

reconheces que o que não é belo, nem bom, seja necessariamente feio ou mau. 

Ele é algo de intermédio entre os dois extremos (PLATÃO, 2003, p. 87). 

 

Como observamos, o amor é descrito por Platão como um meio termo entre dois 

extremos, nem uma coisa e nem outra. Sendo assim, podemos imaginar o porquê desse eterno 

desejo. Desejamos aquilo que ainda não temos ou não somos, sendo colocados entre um 

extremo e outro, nesse sentido, Eros aparece como um constructo entre o belo e o feio, entre o 

bom e o mau, entre a sabedoria e a ignorância e entre o ser humano e os deuses (PLATÃO, 

2003). 

Ainda sobre o desejo criado pelo amor, outro estudioso do assunto, Denis de 

Rougemont, ao estudar a relação amorosa entre Tristão e Isolda aponta que:  

 

Tristão gosta de sentir amor, muito mais do que ama Isolda, a loura. E Isolda 

nada faz para retê-lo perto de si: basta-lhe um sonho apaixonado. Precisam um 

do outro para arder em paixão, mas não um do outro tal como cada um é; 

precisam mais da ausência que da presença do outro (ROUGEMONT, 1988, 

p. 35). 
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Vemos aqui que a ausência acaba se tornando mais importante do que a presença, o 

motivo pelo qual isso faz sentido é que quando estão próximos um do outro o desejo vai sendo 

saciado e por conseguinte esfriando. Em contrapartida quando estão longe, esse desejo só 

aumenta e arde por dentro, justificando assim a fala de Rougemont ao pontuar que Tristão 

precisa da ausência para sentir o amor, ele prefere estar longe do objeto amado para continuar 

sentido desejo, e a medida que esse desejo arde e cresce dentro dele, o homem continua envolto 

pelo amor. 

É comum ao sujeito amoroso idealizar seu objeto de amor, haja visto que Eros envolve 

o sujeito a ponto de ele só enxergar no outro aquilo que realmente deseja ver, segundo Julia 

Kristeva, “Enraizado no desejo e no prazer de que pode se passar na realidade, para só acendê-

los simbólica ou imaginariamente, o amor, vocês haverão de concordar, reina entre as águas do 

narcisismo e da idealização.” (KRISTEVA, 1988, p. 27), nesse sentido, percebemos que o 

sujeito amoroso cria características no objeto de amor a partir dos seus próprios desejos, e como 

narcisista que é busca suas próprias características em outra pessoa, uma espécie de extensão 

de si no outro. 

  

2 ENDEUSAMENTO DO OBJETO AMOROSO 

 

Em A noite das mulheres cantoras, a narrativa se adensa quando o Grupo musical do 

qual Solange faz parte contrata o coreógrafo João de Lucena, um renomado coreógrafo de 

Portugal, que já tinha feito alguns trabalhos fora do país, e agora fora contratado para ajudar 

aquele grupo de moças a ingressar no mundo da música. A chegada do coreógrafo muda o 

comportamento do grupo de mulheres.  

 

Nani olhava-o, deslumbrada. Maria Luísa, por sua vez, comparava 

permanentemente a personalidade brutal do seu namorado com o caráter 

delicado daquele homem que nos ensaiava, e cujos únicos gritos que se lhe 

ouviam destinavam-se a sublinhar palmas, ritmos, andamentos. Nani gritava - 

‘Aí vem ele!’ Mas Maria Luísa cantarolava baixinho – ‘Hum, hum... que nul 

ne peut apprivoiser...’ Madalena, à parte, dizia em voz alta – ‘Esta criatura 

veio pôr o mundo de pernas para o ar. Parece que o homem fez macumba com 

a gente...’ ‘Aí vem ele!’ – gritava Nani correndo para o seu posto.” (JORGE, 

2012, p. 125). 

 

Na passagem acima podemos notar que João mexeu com todos os elementos do grupo. 

Nani Alcides estava “deslumbrada”, palavra que nos remete a fascinação, ao encantamento; 

Maria Luísa, observando os gestos delicados daquele homem, de imediato fazia um paralelo 
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com seu namorado, um rapaz de personalidade brutal que a espanca constantemente, isso é, a 

delicadeza do coreógrafo exulta a brutalidade do homem com quem Maria Luisa tem um 

namoro. Enquanto, Madalena Micaia resume dizendo que o coreógrafo veio causar uma 

desestabilização na vida do grupo, como se tivesse feito “macumba” com elas. Aqui é 

importante ressaltar que sendo de origem africana, Micaia apresenta elementos de sua cultura 

para justificar o poder do homem sobre elas, inclusive sobre a coordenadora do grupo, “[Gisela 

Batista] ficava a falar com ele, muito entendida, separada de nós, quando o ensaio terminava, 

sugerindo uma certa pareceria ou mesmo certa intimidade.” (JORGE, 2012, p. 125), o que 

sugeria uma espécie de superioridade de Gisela com relação as outras componentes do grupo. 

“Mas em relação a João de Lucena, ela submetia-se-lhe como se alguma coisa que dele emanava 

a cegasse, e na sua ausência Gisela transformava-se numa ampliação dos seu actos.” (JORGE, 

2012, p. 124-125). Neste trecho notamos que, por mais que se sentisse superior em relação as 

meninas, Gisela se rendia e dobrava-se diante do coreógrafo, quando ele não se fazia presente 

a maestrina repetia suas palavras como se estivesse dando algum ensinamento às moças. 

Sempre próximo a hora da chegada de João de Lucena havia uma euforia, as moças já 

sabiam a que horas o coreógrafo iria aparecer e à medida que a hora ia se aproximando a 

expectativa ia aumentando, então, quando o coreógrafo chegava, as moças já estavam no ápice 

de sua excitação. Ao atentarmos para esses momentos vividos na garagem, bem como às 

atitudes das meninas, podemos perceber a dimensão do clima criado por elas, do desejo e anseio 

pela presença de Lucena naquele espaço: “Gostávamos particularmente do momento em que 

fazia calor dentro da garagem e ele retirava a camiseta. Um fauno.” (JORGE, 2012, p. 118), 

nessa passagem da narrativa notamos que as cinco cantoras já estavam encantadas por João, 

quando a narradora usa o verbo “gostávamos” ela não exclui ninguém, ou seja, todas elas já 

estavam tão encantadas que o simples fato de João ficar sem camisa as deixavam felizes, de 

certa forma, isso instigava uma certa masculinidade, o coreógrafo tirava a parte de cima da 

roupa e exibia seu corpo em forma, mostrando sua virilidade. As moças ficavam observando e 

admirando aquele homem que se exibia para elas, despertando desejos em todos os sentidos. 

Outro fato que chama a atenção na narrativa é a comparação do coreógrafo com um 

fauno, de acordo com o Dicionário mítico-etimológico da mitologia e da religião romana: 

 

A personalidade divina do ‘deus dos bosques e dos rebanhos’ permaneceu, 

mas de maneira muito curiosa, multiplicando-se: Fauni, os Faunos, 

transformam-se, na época clássica, em gênios, demônios (no sentido 

etimológico) dos campos, dos bosques e das florestas, equivalentes aos 

libidinosos Pãs, Silenos e Sátiros, metade homens, metade bodes 

(BRANDÃO, 1993, p. 134). 
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Nesse sentido, a comparação de Lucena com o Fauno o eleva à condição de um 

semideus. Fazendo um paralelo dessa imagem do Fauno que só possui a parte da cintura para 

cima na forma humana, é desse modo também que as meninas veem João de Lucena sem 

camisa. Enquanto o Fauno só é belo e humano da cintura para cima, para elas, essa parte é a 

que importa no coreógrafo, pois é a que está a mostra.  

No entanto, quem mais se deixa levar pelos encantamentos do coreógrafo é Solange de 

matos que a todo tempo o exulta: “O desígnio daquele homem que salta como um fauno, e nos 

conduz aonde não julgávamos que fôssemos capazes, é extraordinário.” (JORGE, 2012, p. 116-

117), o olhar de Solange mitifica o homem dando a ele características de um semideus. 

Entendendo Fauno como o deus que cuida e protege os bosques e campos, notamos que é como 

se o grupo das moças fosse um próprio bosque promissor sendo cuidado por seu deus João de 

Lucena. Por cuidar dos bosques e ter um aspecto metade homem e metade animal, o fauno dava 

saltos perfeitos, divinos, ratificando a perfeição dos movimentos de João, que é coreógrafo, 

logo tem o poder de domar e dominar seu corpo, idealizados pela narradora. As cantoras a todo 

tempo elevam o coreógrafo admirando o seu talento e se questionando onde ele teria aprendido 

de forma tão sublime, “Teria nascido assim?” (JORGE, 2012, p. 118), esses questionamentos 

sugerem novamente o endeusamento do coreógrafo, dando entender que isso é um dom, não 

para todo mundo, mas para um ser escolhido, novamente colocam João em um patamar 

exclusivo. “Voando, deslizando, movendo-nos em simultâneo, sob o comando do fauno. O 

fauno. Por esses dias era desse modo que eu representava João de Lucena. Um ser entre carnal 

e divino saltando entre mulheres disponíveis.” (JORGE, 2012, p. 124).  Solange descreve que 

tudo corria bem nos ensaios sob o comandado do corégrafo, dessa vez ela explicita que naqueles 

dias a representação em que João mais se encaixava na sua mente era a do ser mítico, usa o 

termo na frase, posteriormente o repete para explicar que era realmente aquilo que o coreógrafo 

representava para ela, justificando a definição de um fauno, para que não houvesse nenhuma 

dúvida sobre a divindade daquele homem. A narradora deixa entender que o poder do 

coreógrafo era tão sublime que ele poderia “saltar” com todas as mulheres, que todas estavam 

disponíveis a cederem aos seus encantos, mesmo elas não estando livres amorosamente.  

Observamos, contudo, que Solange de Matos monopoliza o coreógrafo e condensa o 

desejo de todas em seus próprios desejos, sendo também a escolhida por João como namorada. 

Assim, a narradora começa a criar um homem ideal. Seus desejos passam a um estágio mais 

avançado, o do amor. Esse sentimento conduz os desejos mais profundos da protagonista que 

passa a idealizar o objeto amoroso a seu gosto. João de Lucena em sua mente, aparece no lugar 
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de perfeição, sendo exaltado em relação aos demais homens existentes. Solange mostra indícios 

de uma pessoa apaixonada, flechada pela presença de Eros – deus do amor.  

No livro O banquete, o filósofo Platão discorrendo sobre Eros, aponta que “o amor é o 

desejo da perpétua posse do bem” (PLATÃO, 2003, p. 97), observando a fala de Platão, 

podemos notar parte desse desejo em Solange, ela quer que João seja único e exclusivo dela. 

Nesse sentido vemos o amor como egoísta, Solange quer para ela algo que fazia bem a todo o 

grupo, era um bem coletivo mas ela o quer somente para ela. É comum ao sujeito amoroso 

querer sugar e comungar com o objeto amoroso, sobretudo o afastando da presença de outros. 

Nesse sentido, Solange passa a se dedicar ao seu amante a ponto de se sentir confusa sobre si 

mesma. Em uma das vezes que saíram juntos a jovem cantora descrevendo a noite com o João, 

chega a duvidar até da própria existência, como se seu ser estivesse diluído no daquele homem: 

“Naquela noite, eu duvidei da minha existência. Cheguei a pensar que tinha morrido e que era 

uma alma com o meu nome quem estava no centro das atenções naquela mesinha junto à janela 

da Ideal das Avenidas.” (JORGE, 2012, p. 161).  

No entanto, o tratamento que Lucena destinava a Solange também era coberto de 

interesses escusos que a paixão não deixava a narradora ver. Ela se eleva em quase êxtase diante 

do coreógrafo, não acha que aquilo seja real, pelo único fato de ele estar a tratando com atenção 

e carinho, ela não acha que seja digna de tudo aquilo, uma figura tão espetacular como João de 

Lucena dando toda a atenção a uma simples estudante como ela. “Lembro-me dessa primeira 

noite em que fui visitada pelo aceno do amor. Entrei e fiquei encostada à porta, trancando-a 

com as costas, incapaz de me mover.” (JORGE, 2012, p. 162). Poeticamente ela confessa que ali 

foi a primeira vez em que o amor visitou sua vida e acenou para ela, ela não sabia o que fazer, 

como fazer, ela nem ao menos se movia, apenas sentia tudo aquilo de uma forma sublime. A 

partir dali é como se só ela e João existissem, presos em uma bolha, essa é mais uma das 

características de alguém que foi flechado por cupido e está envolto pelo amor. Daquele 

momento em diante “Tudo o que dissesse respeito a João de Lucena assumia uma proporção 

gigantesca, tudo o que não passasse pela sua figura não tinha importância alguma.” (JORGE, 

2012, p. 169), Solange aponta aqui que nada mais tinha importância para ela a não ser o seu 

amado e tudo que dizia respeito a ele. 

O endeusamento de João de Lucena por Solange aumentava à medida em que o amor se 

acentuava. “Eis que o deus da vaidade veio ao encontro do meu desejo. Nem cheguei a levantar-

me.” (JORGE, 2012, p. 192), nessa passagem Solange se refere a Lucena como o deus da 

vaidade, Narciso. Nesse caso, de acordo com a mitologia grega Narciso era o deus mais ligado 

a vaidade, era apaixonado por sua própria beleza. Ao fazermos a relação de Narciso com João 
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de Lucena, notamos alguns traços semelhantes, o coreógrafo, assim como a figura grega 

também se admira mais do que admira o outro. Narciso era apaixonado pela sua própria figura 

refletida no rio, João era apaixonado pela sua própria figura refletida em outro homem, além de 

usar Solange para a trair e viver relacionamentos homo afetivos. João usa Solange como 

“manivela”, é como se ela fizesse girar seu relacionamento homossexual, servindo apenas para 

mascarar a condição dele perante a sociedade. Em sua cegueira amorosa, Solange intui que João 

veio ao encontro do seu desejo, não ao seu encontro, mas ao encontro do desejo que ela sentia, 

ele veio para satisfazer uma de suas vontades, que pelo que podemos ver é o que importava 

para a cantora.  

É importante destacar que Solange se refere a João de Lucena como um Fauno por 

diversas vezes, e, de acordo com o Dicionário mítico-etimológico da mitologia e da religião 

romana sobre o ser mítico “O deus, que ‘favorece o crescimento’, sempre divide em qualquer 

variante suas mulheres.” (BRANDÃO, 1993, p. 133) ou seja, percebemos assim a relação do 

coreógrafo com esse semideus, enquanto o ser divino divide suas mulheres, João em um certo 

momento também divide Solange, quando se nega a ter relação sexual com a moça, deixando 

o espaço para outro homem. Solange ao descobrir a condição de homossexual de seu namorado, 

se envolve sexualmente com outro homem, configurando o compartilhamento aludido pelo 

comportamento do fauno:  

 

No limiar da porta que se abriu com o estampido, surgiram João de Lucena e 

José Alexandre, de olhar atarantado, surpreso. Mas o que queria José 

Alexandre que eu explicasse? Não havia nada pra dizer. Estávamos nus, uns 

diante dos outros, e era tudo (JORGE, 2012, p. 280). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em A noite das mulheres cantoras, a personagem Solange de Matos, após se apaixonar 

pelo coreógrafo João de Lucena entra em estado de graça. O amor Eros leva o sujeito 

apaixonado a desenhar a seu gosto seu objeto amoroso. Conforme aponta Denis de Rougemont 

o que amante ama é o amor “é o próprio fato de amar.” (ROUGEMONT, 1988, p. 35). Nesse 

sentido, compreendemos que a partir do prazer descoberto com o sentimento de estar 

apaixonado, Solange de Matos inventa um homem e o ama até descobrir da pior forma que não 

era correspondida. A desilusão amorosa é sentida quando percebemos que a moça se entrega 

ao primeiro homem que queira ficar com ela, como se quisesse se livrar de uma pureza que 

naquele momento se apresentava como uma mácula.  
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A DESCONSTRUÇÃO DO MITO DO AMOR EM MAS VAI CHOVER, DE CLARICE 

LISPECTOR 

 

Samara Sales da Silva¹ 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Hodiernamente, a construção do amor foi designada a um papel de submissão aos desejos dos indivíduos 

em sociedade, na qual impuseram limites de interesses variados como: sexuais, intelectuais, 

comportamentais, estéticos, políticos etc. A transgressão amorosa sempre acaba em tragédia como nos 

diz Rougemont (1988), ou seja, sempre haverá um julgamento social para a procura do Amor Eros, este 

no qual tem passado cada vez mais rápido por transformações teóricas e subjetivas com certa liquidez. 

Com base nesta perspectiva, este trabalho tem por objetivo analisar como desconstrução do mito 

amoroso é frívolo em relação ao jogo de interesses do desejo da personagem feminina, e como sua 

insatisfação afetiva é construída como um símbolo do amor Eros em ruínas, no conto “Mas vai chover” 

pertencente ao livro Via Crucis do Corpo (1998), de Clarice Lispector (1920-1977). A leitura do conto 

foi feita à luz da Teoria do Mito do amor de Platão (2003), representada principalmente por Costa (2015), 

Barthes (2007), além de Stendhal (2007), Giddens (1993) e Bauman (2004).  

 

Palavras-chave:  Personagem feminina. Amor Eros. Clarice Lispector. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em obras literárias é muito comum a representação de fatos ocorridos no meio social, 

visto que em sua maioria os temas são universalistas, como é o caso do conto Mas vai chover 

(1998) de autoria da escritora ucraniana Clarice Lispector. Desta maneira, a interpretação dos 

fatos sociais está compreendida pelo esquema de ações e reações dos reflexos ideológicos do 

indivíduo em sociedade, abrangendo assim a realidade sobre o contexto literário.  

Este segmento nos leva a um questionamento realizado por Candido em sua obra 

Literatura e Sociedade: “Qual a influência exercida pelo meio social sobre a obra de arte?” 

(CANDIDO, 2010, p. 28), esta questão levanta inúmeras hipóteses, posto que sejam vários os 

aspectos sociais introduzidos no meio artístico. Algo semelhante ocorre nos contos 

contemporâneos que integram-se ao cenário brasileiro no fim do século XX, pois a escritora 

apresenta plasticidade e questionamentos exorbitantes das problemáticas em textos, que apesar 

de breves, não deixam margens para entrelinhas, como nos diz Bosi à respeito do Conto 

brasileiro contemporâneo: “Proteiforme, o conto não só consegue abraçar a temática toda do 

romance, como põe em jogo os princípios de composição que regem a escrita moderna em 

busca do texto sintético e do convívio de tons, gêneros e significados” (LISPECTOR, 1995, p. 

07):. 

Devemos levar em consideração que a autora desviava-se de muitos preceitos 
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normativos quanto ao modo de sua escrita, o que a coloca em meio aos conceitos ginocríticos 

abordados pela crítica feminista de linha americana equivalendo-se de prerrogativas tais quais 

o de uma escrita exclusivamente feminina. Esta ótica tende a apresentar os subjulgamentos em 

que variados textos passam, sejam eles femininos ou não, pois o sucesso de um texto está 

atrelado conforme a sistematização do contexto social determinante, e é este sistema que 

classifica de modo equivocado o que é ou não feminino. Como nos confirma Showalter (1994, 

p. 29): “Não é mais o dilema ideológico de reconciliar pluralismos revisionistas, mas a questão 

essencial da diferença. Como podemos considerar as mulheres como grupo literário distinto? 

Qual é a diferença nos escritos das mulheres?”.  

Lispector (1920-1977) tende a transpassar a figura somente da autoria, seu texto não 

tem entraves, a própria escritora nos mostra que não gostava de normatizações ou seguir 

tendências elitistas fossem na escrita quanto na vida pessoal, ao conversar com seu editor chefe, 

ela claramente configura-se além de uma escrita feminina: “Respondi-lhe que não sabia fazer 

história de encomenda” (LISPECTOR, 1998, p. 11), não distinguindo os gêneros de seu público 

ou de seu texto.  

Em A via crucis do corpo, romance escrito em 1974, a referida escritora tende a alcançar 

sua magnitude.  O romance é composto por 13 (treze) contos que referenciam à resistência das 

personagens femininas diante do patriarcado ao descobrirem-se mulheres em diversos 

ambientes misóginos, e trazem à tona questões como: feminismo, sexualidade, erotismo e amor, 

este último ponto, ou melhor, a desconstrução dele, será nosso objeto de estudo do presente 

artigo. 

Diante desta ótica, trazemos diversas leituras à luz da crítica do amor Eros, presentes no 

conto intitulado Mas vai chover, que compõem o livro supracitado, o qual pode nos desvendar 

por meio de exemplos explícitos, em algumas passagens da narrativa de Lispector, muitas das 

estruturas e relações amorosas eróticas entre homem e mulher constituídas na sociedade.  

Deste modo, a autora nos mostra toda sua singularidade ao tratar do amor Eros, e das 

relações conflituosas em que ele se desenvolve, sob a perspectiva de uma personagem feminina 

protagonista que busca incessantemente uma chama amorosa em meio a julgamentos 

preconceituosos e acaba caindo em um jogo de interesses que envolvem o âmbito amoroso e a 

pessoa amada. Isto a faz caminhar em negação à verdadeira realidade, o que é um fator comum 

à pessoa apaixonada, segundo Kristeva (1988), os sintomas de amor podem ser comparados aos 

de uma doença e estudados pela psicanálise, por exemplo, assim questões de cunho 

tradicionalistas que a sociedade vigente impõe são deixadas para trás, como no caso da 

personagem protagonista, Maria Angélica.   
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O conto é narrado em terceira pessoa, utiliza um discurso indireto por um narrador 

onisciente que apenas traz a tona os fatos, entretanto há alguns diálogos entre as personagens 

feminina e masculina, ambos protagonistas que se põem a apresentar ao público os motivos do 

início, ápice e o término de um caso amoroso banhado por conflitos de interesses.   

Ambas as personagens apresentam concepções distintas, para Maria Angélica o amor é 

sentimento, já para Alexandre, um negócio em troca de sexo. Assim, o enredo é construído pela 

voz de um narrador que vê a situação de fora, e com alguns momentos de fala da personagem 

feminina que beiram o sufrágio na busca incessante em agradar ao amado e estabelecer-se no 

padrão social, o que podemos tomar como uma característica de suma importância para a 

construção da narrativa e, consequentemente, para uma interpretação do retrato perfeito das 

relações do Eros em que há uma cristalização da pessoa amorosa e logo em seguida uma 

desilusão que termina em uma morte simbólica. 

Logo questões como: como as relações amorosas iniciam ou terminam? O que é o amor, 

e como ele acontece? As relações sociais interferem neste sentimento? Foram algumas das 

lacunas que se levantaram como a problemática desse trabalho, pois, a liquidez dos casos 

amorosos na atualidade amplifica a figura de linguagem de que o amor seria como chamas 

ferozes em uma vela, queimando, aquecendo, acabando e fim, parte-se para uma nova jornada, 

e este é o ponto da desconstrução do mito do amor.  

 

2 E O AMOR EROS, O QUE É? 

 

O que é o amor? Qual a sua origem? Há um antidoto contra esse mal? Na obra O 

Banquete escrita por Platão, Fedro enfatiza que “primeiro foi o caos; depois a terra larga e 

residência dos imortais, e depois Eros” (PLATÃO, 2002, p. 102). Eros seria, portanto, na visão 

desse filósofo, o Deus mais antigo e regente de toda conduta humana, logo o sentimento 

amoroso seria uma unidade de subjetividade mística muito poderosa e antiga.  

Por outro lado, Sócrates em seu contundente discurso aponta uma origem mais 

categórica para esse sentimento, Eros é filho de Poros, símbolo da riqueza e da abundância e de 

Pênia, a pobreza, por essa razão: “não vive, propriamente nem como imortal nem como mortal. 

No mesmo dia, ora floresce e vive, ora morre e renasce” (PLATÃO, 2002, p. 145), o amor Eros 

é sempre um meio termo, nunca se realiza por inteiro, está sempre a mendigar pelo afeto do 

outro, ao mesmo tempo em que é capaz de se reinventar, de morrer e renascer nos corações dos 

seres humanos.  
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Por essa razão, falar de situações que envolvem o amor não é algo fácil, pois o amor é 

um ciclo inconstante que nasce e renasce nos corações sujeitos apaixonados que sempre estão 

em uma constante busca da sua cara metade, de acordo com Costa (2015, p. 70) “o amante 

procura ‘sua verdade’ no outro, por isso vários amores; várias e incessantes procuras” e isso é 

um processo natural, algo completamente inerente a essência humana. 

O amor Eros é, portanto, “o desejo de possuir sempre o que é bom” (PLATÃO, 2002, 

p. 148), é uma idealização social quase que universal, pois todos os indivíduos estão sujeitos a 

cair nas armadilhas desse Deus paradoxal. Porém a concepção de Stendhal (2007, p. 13) diverge 

quando nos diz que: “Amar é ter prazer em ver, tocar, sentir através de todos os sentidos, e tão 

perto quanto possível, um objeto amável e que nos ama”.  

Fica nítido pela citação anterior que esse desejo de possuir o objeto amado, essa 

necessidade de ter alguém para compartilhar de sonhos e fantasias levam os indivíduos a outro 

plano, o da loucura, o plano das lutas contra si mesmo e contra todos que ousar atingir a 

integridade desse amor. Nesse sentido, todos os indivíduos que se dispõe a se relacionar 

afetivamente com alguém estão predispostos a enfrentar diversos obstáculos pela pessoa amada, 

mesmo que isso os leve ao próprio apagamento enquanto sujeito social.  

O amor Eros e as discussões que envolvem as suas nuances também estão presentes no 

âmbito artístico, e estão sempre em constante transformação, isto é, a maneira como essa 

temática é posta no plano ficcional está relacionada intimamente com as vivências ideológicas 

de uma determinada sociedade, em um dado período histórico, assim, é normal observamos que 

em alguns períodos literários a construção do mito do amor Eros é representada, de um lado, 

pelos ideários do romantismo como um amor puro, sublime e inatingível, por outro lado, no 

tocante do realismo, nos deparamos com uma espécie de amor deteriorado, motivado por 

interesses financeiros, sexuais e até mesmo por uma simples convenção social.  

Na literatura contemporânea, o amor é fragmentado por uma ordem capitalista, os seres 

humanos são meras máquinas que precisam trabalhar para não morrer, nesse sentido, as relações 

íntimas e afetivas nada passam de um plano secundário. 

Essas representações amorosas no plano ficcional ao mesmo tempo em que representam 

os conflitos íntimos e afetivos de uma determinada época histórica, também alimentam o 

imaginário humano seja como uma válvula de escape para os problemas diários seja como uma 

idealização daquilo que se almeja vivenciar.  

Desse modo, as experiências amorosas são sempre retomadas e compartilhadas com 

outras pessoas que vivem ou viveram a mesma situação, Barthes declara que (2001, p. 207): “o 

sujeito se identifica dolorosamente com qualquer pessoa (ou qualquer personagem) que ocupe, 
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na estrutura amorosa, a mesma posição que ele”, o discurso de Barthes nos esclarece, portanto, 

que o sujeito sempre busca algo para lembrar-se do amado e da situação atual que esteja 

vivendo, mesmo que seja no plano ficcional, tudo remete a pessoa amada.  

É preciso ter em mente que desde os primórdios, o Amor aparece como uma força maior 

que conduz as ações dos sujeitos apaixonados, fazendo-o buscar no outro algo que cure as 

mazelas da existência, assim, de acordo com Costa (2015), trata-se de um sentimento que nasce 

já à espera do fim, pois ele é alimentado pela necessidade de alguém com complete o nosso 

alter ego, à medida que somos preenchidos, buscamos outros motivos, outras pessoas que nos 

alimentem amorosamente.  

 

3 DA IDEALIZAÇÃO À RUÍNA 

 

O conto Mas vai chover de autoria de Clarice Lispector se encontra na obra A via crucis 

do corpo de 1998 e é apresentado ao público da forma mais reflexiva e chocante possível, assim 

como na maioria de seus escritos, o conto é cíclico, e a autora inicia a narrativa logo pelo 

desfecho, onde o narrador já explana ao leitor a tragédia na qual foi submetida a personagem 

protagonista Maria Angélica, uma jovem senhora de 60 anos, que se encontra perdidamente 

apaixonada por Alexandre, um moço de 19 anos que tentado por seus interesses passa a explorar 

a amada.  

A estória ocorre em um espaço curto de tempo, ao longo do período de um ano e não há 

uma data definida quanto à temporalidade, pois o contexto do conto poderia ter se passado há 

muito tempo ou na atualidade. Logo nos primeiros parágrafos do conto, pode-se denotar a 

cristalização do objeto amado pela personagem principal. 

Maria Angélica, assim como o Eros encontrou-se apaixonada primeiramente pelo belo, 

como nos mostra Lispector ao narrar o porte físico do jovem rapaz: “Deparou-se com um jovem 

forte, alto, e de grande beleza” (LISPECTOR, 1998, p. 75) Acabou então se comovendo por 

meio do desejo de posse e sentindo-se incompleta, e partiu por buscar incessantemente pelo 

objeto amado como nos diz Platão (2002). 

Porém essa procura excessiva pelo objeto amado configura-se como uma ressalva para 

o questionamento do desejo, o que sugere uma divergência na configuração do amor puro, 

Bauman (2004, p. 23) diz que: “Desejo é a vontade de consumir. Absorver, devorar, ingerir e 

digerir ― aniquilar. O desejo não precisa ser instigado por nada mais do que a presença da 

alteridade”. Desta forma, a máxima de Nietzsche citada por Irvin D. Yalom em Quando 

Nietzsche chorou (1995) ao dizer que amamos o desejo e não o desejado configura-se como um 
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encontro de interesses pela chama da paixão e não exatamente pelo objeto, então não há o Eros, 

mas sim narcisismo, pode-se dizer então que o sujeito amado pretende encontrar-se no objeto 

amado, ele transfere esse amor do Eu para o Outro, necessitando a todo custo preencher uma 

lacuna própria, conforme nos assinala Kristeva (1988, p. 95): “Nós gostaríamos pois do que 

não temos: o objeto (de amor) é o objeto de falta”.  

Segundo essa ótica Giddens (1993, p. 73) apresenta o amor romântico ligado ao desejo 

por meio do erótico: “O amor romântico é um amor sexual, mas liberta a ars erotica. A 

satisfação e a felicidade sexuais, especialmente na forma fantasiada do romance, são 

supostamente garantidas pela força muito erótica provocada pelo amor romântico.” O que 

acontece no caso de Maria Angélica ao descobrir uma libido fortemente ativa apesar de 

encontrar-se em idade avançada em relação ao futuro companheiro, externando-a chegando a 

deixar o objeto amado constrangido, como a autora mostra no seguinte trecho: “― Deixe eu 

lhe dar um beijinho! O rapaz se espantou, estendeu-lhe o rosto. Mas ela alcançou bem depressa 

a boca e quase a devorou. ― Tá doida? Respondeu o rapaz” (LISPECTOR, 1998, p. 76).  É 

possível então, verificar que as questões de caráter biológico tornam-se intrínsecas aos desejos, 

levando à associação do desejo ao erótico, e do erótico à paixão, e da paixão ao amor, relações 

nas quais divergem crucialmente e que são facilmente confundidas entre si e é essa a causa da 

fragmentação do discurso amoroso, ressaltado por Barthes: “Ao longo da vida amorosa, as 

figuras surgem a cabeça do sujeito amoroso sem nenhuma ordem, pois dependem a cada vez de 

um acaso (interior ou exterior). [...], segundo as necessidades, as injunções ou os prazeres do 

imaginário” (BARTHES, 2007b, p. 21). 

Tão somente há uma descoberta de uma atividade já esquecida por Maria angélica 

quanto uma novidade para Alexandre, o amor Eros transforma-se num jogo de interesses 

compulsivos por ambos os lados, o que era sincero por parte da amante já não era por parte do 

amado, conforme Giddens (1993, p. 71): “Os homens querem status perante a outros homens, 

conferido por recompensas materiais e associado a rituais de solidariedade masculina”. Tal 

como ocorre na seguinte passagem: “Carro? Os olhos do rapaz faiscaram de cobiça. Um carro! 

Era tudo o que desejava na vida” (LISPECTOR, 1998, p. 77). 

Há então a questão de subjetivação do objeto amado pelo belo e por decantá-lo em um 

pedestal, por parte da personagem feminina, como um meio de transpor as barreiras, u os 

preconceitos que lhe impedem de estar ao lado do amado, de modo que o amor romântico entra 

em conflito com as regras de sedução (GIDDENS, 1993, p. 70). Tal qual Lispector deixa nítido 

ao afirmar: “Maria Angélica de Andrade tinha sessenta anos. E um amante, Alexandre, de 
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dezenove anos. Todos sabiam que o menino se aproveitava da riqueza de Maria Angélica. Só 

Maria Angélica não suspeitava” (LISPECTOR, 1998, p. 75). 

Entretanto, a autora quebra com toda a tradicionalidade de um final feliz, apresentando 

a desconstrução do amor Eros, a ruptura do eu e do outro, do amor romântico para o amor- 

paixão, que tem data de validade, conforme Lispector: “E a vida corria. As contas aumentavam. 

Alexandre exigente e Maria Angélica aflita.” (LISPECTOR, 1998, p. 78) ordenada tal qual o 

preceito de Kristeva (1988, p. 25): “o amor e a paixão-paixão equivale menos ao sono calmo 

das civilizações, reconciliadas consigo mesmas que a seu delírio, desligamento, ruptura.”  

Assim Clarice o faz, quando Alexandre passa a ter nojo de Maria Angélica, pedir 

dinheiro para traí-la com mulheres mais jovens, saídas constantes, e entrar em processo de 

impotência sexual, encontrando-se conforme a afirmativa de Giddens (1993, p. 96): “os 

garanhões são produtos das próprias transformações da vida pessoal às quais, à superfície, eles 

parecem se contrapor mais firmemente”. Desta forma, como uma tentativa de impor sua 

masculinidade perdida e continuar a ter benefícios na relação, a personagem masculina passa a 

ser agressivo: “O rapaz enfureceu-se: ― sua velha desgraçada! sua porca, sua vagabunda! sem 

um bilhão não me presto mais para as suas sem-vergonhices!” (LISPECTOR, 1998, p. 78). 

Outro ponto a ser destacado é a tentativa frustrada de Maria Angélica de manter o objeto 

amado perto de si, adequando-se aos conceitos sociais de beleza como uma forma de continuar 

atraente para o amado, ou ao menos manter-se jovem tal qual a chama do erotismo de sua 

paixão, como infere Lispector no seguinte trecho “Cinco dias depois ele voltou, todo pimpão, 

todo alegre. Trouxe-lhe de presente uma lata de goiabada cascão. Ela foi comer e quebrou um 

dente. Tem que ir ao dentista para pôr um dente falso” (LISPECTOR, 1998, p. 78). 

Por fim, há a epifania, o produto de mudança da qual Lispector induz em suas 

personagens, como um método inexplicavelmente repentino no qual passa a guiar suas ações 

internas e externas. Este momento acontece quando Alexandre deixa Maria Angélica, já que ela 

não satisfaz mais seus apetites, em nenhum aspecto (amoroso, financeiro, sexual): “Maria 

Angélica ficou ali de pé. Doía-lhe o corpo todo. Depois foi devagar sentar-se no sofá da sala” 

(LISPECTOR, 1998, p. 79).   

O amor, conforme a ótica de Denis de Rougemont assinala acaba em tragédia (1988) ou 

como Kristeva (1988, p. 25) infere acaba em dor: “a dor que fica é testemunha dessa aventura, 

na verdade milagrosa, de ter podido existir para, através, em vista de um outro” ou como Clarice 

Lispector compreende: “Parecia uma ferida de guerra. Mas não havia Cruz Vermelha que a 

socorresse. Estava quieta, muda. Sem palavra nenhuma a dizer. ―Parece ― pensou― parece 
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que vai chover” (LISPECTOR, 1998, p. 79), finalizando assim a ruptura fugaz do sentimento 

amoroso como um todo.  
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FACES DO AMOR ERÓTICO EM CLARICE LISPECTOR: UM ESTUDO DOS 

CONTOS “MISS ALGRAVE” E “RUÍDO DE PASSOS” 

 

Ana Cristina Lima Santos 
Universidade do Estado do Rio grande do Norte (UERN) 

 

RESUMO 

 
Clarice Lispector discorre sobre várias faces do amor em suas obras, explorando aspectos relativos à 

precariedade desse sentimento, sobretudo quando se trata dos seus efeitos sobre seres indefesos. As 

personagens criadas pela escritora experimentam as aflições e delícias do amor em muitos estágios da 

vida e sob formas diversas, podendo ser vivido em qualquer idade, com ou sem carga erótica, entre seres 

da mesma espécie ou de espécies diferentes, ou mesmo entre uma pessoa e um objeto. Este trabalho 

propõe uma leitura dos contos “Miss Algrave” e “Ruído de passos”, integrantes da coletânea A via crucis 

do corpo, publicada em 1976. Para a fundamentação da análise foram relevantes os trabalhos de 

Bataille, (1987), Bourdieu (2003), e Zolin (2009), dentre outros. Busca-se entender como as 

protagonistas vivenciam a sua sexualidade no contexto dessas narrativas, como também de que modo 

isso afeta suas trajetórias. Tentar-se-á apontar que, na ficção clariceana, o erotismo constitui-se num 

elemento capaz de possibilitar uma reflexão sobre o ser, sobre a condição humana, especialmente, no 

que se refere à condição feminina. Ao longo da leitura dos contos referidos observa-se que, ambas as 

personagens trazem consigo um desejo de conhecer e/ou compreender a si mesmas, decorrente de uma 

crise existencial que vivenciam em seu cotidiano. Parte-se da premissa de que as experiências de 

autoconhecimento pelas quais passam as protagonistas ocorrem através da metáfora do olhar. Nesse 

sentido, o amor erótico constitui-se no núcleo irradiador da reflexão aqui proposta, por figurar uma 

possibilidade de diálogo com o fazer literário da escritora supracitada, a partir da metáfora do olhar.       

 

Palavras-chave: Clarice Lispector. Conto. Amor erótico. Olhar. Autoconhecimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Especialmente na contemporaneidade, observa-se que os escritores têm manifestado 

cada vez mais em suas obras, temáticas alusivas ao fenômeno da experiência humana, 

explorando seus anseios, seus conflitos, sua cultura, suas crenças e, especialmente, seu universo 

interior. Trata-se de uma predileção da literatura do século XX que reflete as transformações 

socioculturais e psicológicas acarretadas pelo processo de globalização, pelos avanços 

tecnológicos, dentre outros elementos capazes de influenciar o comportamento humano. 

A poética de Clarice Lispector se constrói de dentro para fora, trata das possíveis 

descobertas do indivíduo que se aventura na exploração de si mesmo. A sondagem do mundo 

interior, técnica reconhecida como uma marca da ficção de 45 na literatura brasileira, 

particularmente como um traço do modo peculiar de narrar da autora de A Via Crucis do Corpo, 

serviu de inspiração para novas gerações de escritores brasileiros que também se debruçaram 



 

 

P
ág

in
a2

2
7

1
 

na investigação voltada para questionamentos sobre o mundo, sobre o homem e sobre a 

linguagem, atributos frequentes na produção literária contemporânea.  

Na ficção lispectoriana, fundem-se a problematização da linguagem e do ser humano, 

seus limites, suas contradições, suas ambições, manifestas às vezes de forma clara, mas, 

principalmente, através de enigmas, construídos com engenhosidade impressionante. Nesse 

sentido, a escritora busca no trabalho com a palavra o meio para alcançar a plenitude do sujeito, 

porém, defronta-se com o inexprimível. Clarice produz seus escritos sempre consciente da 

insuficiência da linguagem, sua obra se instaura na perspectiva de construção de um sentido 

apenas implícito, construído principalmente através de imagens visuais. Dessa maneira, o olhar 

ocupa, na ficção clariceana, a função de intermediário das relações entre o indivíduo e o mundo 

exterior.    

Clarice Lispector se revela detentora de imensa liberdade formal produzindo distintas 

modalidades do gênero narrativo (romances, novelas, contos, crônicas) e, inclusive, textos que 

confundem a crítica e recebem da própria autora classificação especial, tais como ficção, no 

caso de Água viva, e pulsações, termo relativo ao volume Um sopro de vida. Não tinha 

preocupação em enquadrar seus escritos às molduras de gênero: “Inútil querer me classificar: 

eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me pega mais” (LISPECTOR, 1978, p. 6).  

Embora seu talento de exímia romancista seja reconhecido desde a primeira publicação, 

também integra a lista dos maiores nomes do conto brasileiro contemporâneo. Clarice 

desenvolveu com maestria esse gênero tendo contribuído significativamente para a introdução 

de uma nova modalidade no Brasil: o conto de atmosfera, concebido por Álvarez como: 

 

uma narrativa na qual a ênfase não estaria colocada no desenrolar de 

determinadas circunstâncias ou acontecimentos externos que dariam forma a 

uma situação específica, mas sim na repercussão que esses fatos suscitam nas 

personagens que os percebem e, a partir dessa percepção, neles se envolvem. 

Isso termina criando um determinado ambiente psicológico (e somático), 

marcado por uma tensão permanente, que constitui, enfim, o traço salientado 

pela denominação assinalada, o caráter de “atmosfera” (ÁLVAREZ, 2006, p. 

2).  

 

Talvez pela própria natureza condensada, característica do gênero, o conto clariceano 

alcança densidade considerável. Apesar da redução dos excessos, das divagações que alongam 

seus romances, o modo como confecciona seus contos em muito se assemelha a estes. Clarice 

Lispector busca na banalidade do dia-a-dia o instante em que irrompe o extraordinário, em que 

se manifesta o insólito, o fantástico, sem, entretanto, se alongar em descrições de pormenores. 

O mergulho para dentro a que se submetem as personagens criadas pela prosadora ocorre 
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sempre em meio a uma situação corriqueira que serve de fundo para a narração, porém a crise 

existencial que dele aflora assume a cena revelando distintos estados de espírito, perturbações 

psicológicas e transtornos físico-corporais que sugerem o conflito contínuo que as personagens 

vivenciam em suas obras. 

Neste trabalho faz-se uma a leitura dos contos “Miss Algrave” e “Ruídos de passos”, 

ambos integrantes da obra A via Crucis do Corpo (1998), com o propósito de analisar como 

suas protagonistas lidam com o desejo sexual, destacando o drama vivido por ambas, haja vista 

a necessidade que sentem de silenciar o prazer que sentem. O preconceito contra a 

experimentação do prazer, é o ponto que une as duas narrativas, é notória a dificuldade 

apresentada pelas protagonistas em aceitar a latência dos seus desejos, ou seja, há um evidente 

silenciamento da sexualidade feminina, decorrente dos valores que ambas as personagens 

construíram socialmente.  

As protagonistas vivem em meio a uma rotina de convenções sociais, e, enquanto 

indivíduo moldado pela sociedade, seguem respeitando-as e, inclusive, reproduzindo-as de 

modo quase que autômato. Isso ocorre devido o que Bourdieu denomina de Poder ou violência 

simbólica, concebido como uma forma de poder irradiado “pelas vias simbólicas do direito e 

pela inscrição na linguagem” (BOURDIEU, 2003, p. 7), que se instaura de forma sutil, 

insensível, quase que imperceptível e que se arraiga tão eficazmente a ponto de ser 

compreendida como natural, sendo exercido, portanto, com a cumplicidade daquelas que 

construindo-o como poder, a este se submetem.  

Nesse sentido, no conto “Miss Algrave” a protagonista é uma mulher inglesa, solteira, 

que trabalha como datilógrafa em um jornal da cidade de Londres e que atende pelo nome de 

Ruth Algrave, já a protagonista de Ruído de passos” é uma senhora de 81 anos de idade, viúva, 

denominada Cândida Raposo. De modo geral, as duas obras refletem a inquietação, a 

turbulência interior, bem como a dificuldade apresentada pelas mulheres de se adaptar as 

normas sociais para elas estabelecidas e que internalizaram ao longo de suas vidas. Trata-se, 

portanto, da denúncia da ação dos estereótipos femininos disseminados pelo patriarcado que 

criam nas pessoas o pensamento errôneo de que a vivência plena da sexualidade está restrita às 

mulheres casadas ou à certa idade, por exemplo. As personagens são, portanto, duas mulheres 

solitárias, e visivelmente frustradas em razão das normas sociais que estabelecem os papéis a 

serem seguidos por elas. 

O livro de Lispector A Via Crucis do Corpo, como o próprio título sugere, propõe 

reflexões sobre o corpo, sobre a determinação de Eros que o mantém vivo, e, notadamente 

questiona os crivos sociais que incidem sobre ele. Nessa obra são publicadas histórias em que 
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o desejo está direcionado à representação do corpo e às suas relações afetivas, eróticas, sexuais, 

culturais e sociais. Grande parte das narrativas que a constituem discorrem, portanto, sobre os 

vários tabus que acompanham os modos de conceber o corpo e a sexualidade. 

 

2 MISS ALGRAVE: A MORAL RELIGIOSA E OS INTERDITOS SEXUAIS  

 

“Miss Algrave” é o segundo conto do livro A Via Crucis do Corpo. Narra, em terceira 

pessoa, a história de uma inglesa que vive na cidade de Londres, trata-se de mulher puritana, 

que trabalha como datilógrafa e que adotou como código moral, os rigorosos valores de seu pai, 

um pastor protestante. Estava tão preocupada em negar os prazeres carnais que alimentava-se 

de frutas e legumes, isto é não comia carne, abstinha-se de várias coisas que pudessem dar 

prazer ao corpo para não pecar. 

Faz-se necessário destacar, uma afirmação feita pelo narrador logo na primeira frase da 

narrativa. “Ela era sujeita a julgamentos”. Vê-se que o narrador apresenta a personagem como 

sendo feminina, entretanto, sem particularizá-la. Uma leitura que pode ser feita a partir dessa 

generalização é a de que as situações a serem narradas na sequência são passíveis de serem 

vividas por qualquer mulher, desta ótica, fica clara a ideia de que as mulheres estão o tempo 

todo sob o julgo social, entretanto, consciente dessa situação, a protagonista decide não contar 

a ninguém o que lhe acontecera. O que também pode ser lido como um apontamento de que a 

personagem ou mesmo as mulheres têm buscado meios de reagir às imposições sociais que 

tentam subjugá-la. Nesse sentido, a protagonista é apresentada como uma mulher que omite 

fatos da sua vida por receio de ser julgada, ou seja, trata-se de mulher acostumada a viver de 

modo aparente e a recalcar seus sentimentos/ desejos. 

Embora Ruth Algrave materialize na vida adulta a necessidade de adequar seu 

comportamento ao referencial bíblico, vive um conflito religioso sexual decorrente de algo 

obscuro que vivenciou na infância:  

 

Quando era pequena, com uns sete anos de idade, brincava de marido e mulher 

com seu primo Jack, na cama grande da vovó. E ambos faziam tudo para ter 

filhinhos sem conseguir. Nunca mais vira Jack nem queria vê-lo. Se era 

culpada, ele também o era (LISPECTOR, 1998, p. 13).  

 

Esse trecho do conto é essencial para o entendimento das razões pelas quais a 

personagem auto reprime-se sexualmente. Conforme o excerto citado, a personagem se sente 

atormentada ao lembrar-se das suas primeiras experiências sexuais vivenciadas na infância. A 
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personagem carrega consigo uma ideia de sexualidade como algo pecaminoso, imoral, restrita 

ao espaço do casamento, com função procriadora. Tal concepção é advinda, conforme destaca 

Chauí (1991), da cultura judaico-cristã, que reprime a sexualidade feminina. Essa repressão dá-

se principalmente pela apresentação de modelos femininos encontrados na bíblia sagrada, como 

Rute, personagem bíblica que tem o mesmo nome da personagem do conto em estudo, que 

adota uma postura submissa, sujeitando-se ao poderio masculino e por essa razão é 

recompensada por Deus. 

Assim, Ruth Agrave internalizou ao longo de sua vida a ideia de que, ao brincar de 

marido e mulher com seu primo quando criança, afastou-se do modelo enaltecido pela ideologia 

cristã, por isso, passa a controlar, com rigidez, as pulsões sexuais. Entende que, nos momentos 

vivenciados com o primo, deixou fluir, mesmo que inconscientemente, a sexualidade que 

deveria ser silenciada, combatida, por isso decide afastar-se de tudo o que ao seu ver está 

voltado para as concupiscências da carne, embora essa decisão pudesse te causar muito 

sofrimento, conforme sugere o trecho a seguir: “Suspirou muito porque era difícil viver só. A 

solidão a esmagava. Terrível não ter uma só pessoa para conversar. Era a criatura mais solitária 

que conhecia” (LISPECTOR, 1998, p. 15). 

Afirmava que nunca tivera o seu corpo tocado por outrem e também não se sentia 

confortável de fazer isso. “Tomava banho só uma vez por semana, no sábado. Para não ver o 

seu corpo nu, não tirava nem as calcinhas nem o sutiã” (LISPECTOR, 1998, p. 14); sentia-se 

nauseada ao ver as mulheres nas ruas do Picadylle Circle esperando por homens com quem se 

relacionavam por dinheiro, e, considerava indecente a presença de uma estátua de Eros naquele 

local; incomodava-se, inclusive, com pombos que vinham comer arroz em sua janela. Apesar 

de enviados por Deus, considerava meio imoral o arrulho deles. Escrevia cartas para um jornal 

da cidade, o The Times, onde protestava sobre os maus costumes das pessoas da cidade, por 

exemplo, considerava inaceitável o namoro de casais no Hyde Park, para além da exibição de 

cenas de beijo nos canais de televisão. Enfim, abominava o sexo, além de qualquer 

demonstração pública de afeto. 

Apesar de negar o tempo todo a sua sexualidade, a personagem fora construída de 

maneira a expressar ao mesmo tempo traços de sensualidade e pureza, notáveis na presença 

marcante das cor vermelha (tida como símbolo da sedução, da paixão) e da cor branco (que 

remete a pureza, a virgindade), como se observa nas suas descrições físicas: “Era ruiva” [...] 

Tinha muitas sardas e pele tão clara e fina que parecia uma seda branca. Os cílios também eram 

ruivos” (LISPECTOR, 1998, p. 13). 
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Embora procure se manter distante de tudo o que considera pecaminoso, bestial, certo 

dia, vive uma experiência que a transforma: 

 

foi almoçar e permitiu-se camarão: estava tão bom que até parecia pecado. 

Então dirigiu-se ao Hyde Park e sentou-se na grama. Levara uma Bíblia para 

ler. Mas – que Deus a perdoasse – o sol estava tão guerrilheiro, tão bom, tão 

quente, que não leu nada, ficou só sentada no chão sem coragem de se deitar. 

Procurou não olhar os casais que se beijavam e se acariciavam sem a menor 

vergonha. Depois foi para casa, regou as begônias a noite s e tomou banho 

(LISPECTOR, 1998, p. 14-15). 

 

É importante frisar que todas as vivências da personagem nesse dia conduzem a um 

acontecimento marcante, ocorrido na noite de sábado. Nessa noite, incomum, Ruth Algrave 

recebe a visita de Ixtlan, um ser de saturno. De início, a mulher sente a presença do visitante, 

entretanto não consegue vê-lo. Ambos se entendiam em Sânscrito.   

Ixtlan tinha pele fria, e suas mãos tocavam com firmeza a pele da mulher, que era 

virgem. Assim, mediante a sensação tátil, aflora o desejo de prazer para a personagem, dessa 

forma, além de entregar-se sem culpas ao prazer do momento, Ruth também passa a 

experimentar outros prazeres que rejeitava. “Como era bom viver. Como era bom 

comer carne sangrenta. Como era bom tomar vinho italiano bem adstringente, meio 

amargando e restringindo a língua.” (LISPECTOR, 1998, p. 19). 

É notória ainda a nova postura da mulher, que após o experimentar as delícias do contato 

com o ser saturniano passou a reagir ao passado, quando era explorada pelos valores morais, 

quando era virgem e solitária. Desse modo, passou a uma vida totalmente libertina, escolhendo 

homens nos bares aos quais levava para a cama e cobrava deles, inclusive reage a exploração 

socioeconômica que sofrera, quando imagina a conversa que teria com o seu chefe quando 

voltasse ao trabalho na segunda feira. “– Chega de dactilografia! Você que não me venha com 

uma de sonso! Quer saber de uma coisa? Deite-se comigo na cama, seu desgraçado! E tem mais: 

me pague um salário alto por mês, seu sovina!” (LISPECTOR, 1998, p. 20). 

Entretanto, tendo descoberto como era bom viver o prazer, a personagem ainda não 

consegue se libertar totalmente das amarras sociais que a fizeram silenciar seus desejos, uma 

vez que continua dependente da volta de Ixtlan, mesmo não contendo-se e procurando outros 

homens, considera a possibilidade de tomar um banho de purificação para estar com ele 

novamente. O que revela a sua submissão a presença da figura masculina dominante, não há 

ainda, por parte da protagonista a libertação total quanto aos valores que internalizou ao longo 

da vida.  
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3 RUÍDO DE PASSOS: A NEGAÇÃO DO PRAZER NA VELHICE 

 

Em “Ruído de passos” Cândida Raposo sente-se bastante incomodada pelo fato de sentir 

“desejo de prazer”.  Todo o conto é perpassado por palavras ou expressões que denotam o 

desconforto da mesma, associado a esse fato. Trata-se de um conto narrado em 3ª pessoa por 

um narrador onisciente, que conhece intimamente a personagem, retratando a angústia, o quanto 

é constrangedor para senhora a latência da sua sexualidade. Desde o início a narrativa explora 

o aspecto do erotismo na ação da protagonista, o qual é materializado através da forma como 

esta enxerga o ambiente ao seu redor, como também através da repercussão que essa visão causa 

no seu universo interior. É precisamente através da percepção, que a personagem é conduzida 

à consciência da sua sexualidade, desse modo, o narrador menciona alguns dos elementos 

capazes de transportá-la para a revolução que ocorre em seu interior. “A vertigem se acentuava 

quando ia passar dias numa fazenda: a altitude, o verde das árvores, a chuva, tudo isso a piorava. 

Quando ouvia Liszt se arrepiava toda. Fora linda na juventude. E tinha vertigem quando 

cheirava profundamente uma rosa.” (LISPECTOR, 1998, p. 55). 

Desse modo, a narrativa expõe que a idosa, observa que ao longo da vida carrega 

consigo uma “vertigem de viver”, que se acentua em alguns momentos cotidianos e insiste em 

não passar, por esta razão decide procurar um médico. 

 

Teve enfim a grande coragem de ir a um ginecologista. E perguntou-lhe 

envergonhada, de cabeça baixa: 

— Quando é que passa? 

— Passa o quê, minha senhora? 

— A coisa. 

— Que coisa? 

— A coisa, repetiu. O desejo de prazer, disse enfim (LISPECTOR, 1998, p. 

55). 

 

Como se observa no excerto citado, o silenciamento do prazer vivido pela personagem 

dá-se principalmente no âmbito do discurso, inicialmente a senhora precisou tomar coragem 

para contar o que sentia a alguém, em seguida, ela fala com um médico, isto é, alguém que por 

dever ético não poderá julgá-la ou contar para mais alguém a conversa que ali tiveram, além 

disso, pode-se entender também que ela concebe a vertigem que sente como uma doença ou 

pelo menos deseja que o confidente a conceba como tal. Posteriormente, pergunta 

‘envergonhada, de cabeça baixa: quando é que passa?’ Vê-se que dona Cândida não se dá ao 

direito de falar sobre o desejo de prazer que sente, o qual denomina, por duas vezes, ‘a coisa” 

e somente quando percebe que o ginecologista não compreende do que ela está falando, 
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menciona o desejo de prazer. Ao longo da narrativa, outros trechos deixam claro essa negação 

do prazer por meio do discurso, como quando o médico se solidarizando com ela fala que 

“lamenta” dizê-la que não passa, ou, quando ela sugere como solução/ remédio arranjar-se 

sozinha e pergunta se o médico compreende o que ela quer dizer. 

A resposta dada pelo médico não foi a esperada pela personagem, como se observa no 

diálogo que se segue, travado entre os dois: 

 

— Minha senhora, lamento lhe dizer que não passa nunca. 

Olhou-o espantada. 

— Mas eu tenho oitenta e um anos de idade! 

— Não importa, minha senhora. É até morrer. 

— Mas isso é o inferno! 

— É a vida, senhora Raposo (LISPECTOR, 1998, p. 54-55). 

 

É notório o choque de concepções sobre sexualidade revelado nesse diálogo. Trata-se 

da perspectiva do homem, médico, representante do discurso científico, racional, dominante, 

em oposição ao da mulher, idosa, cliente, a quem se impõe o discurso moral do pudor, que tem 

a sexualidade condicionada à normas sociais, que ‘devem’ ser seguidas sem ser discutidas, 

independentemente do sofrimento que possam causar. Nessa narrativa a protagonista mostra-se 

completamente perdida, não sabe o que fazer diante do que considera um problema e para o 

qual não encontra uma solução compatível com os valores que possui. A revolta vivida pela 

senhora é perceptível no emprego de expressões como “Isso é o inferno” [...] “A vida era isso, 

então? essa falta de vergonha?” que remetem ao averbamento desses valores, a hipocrisia social 

que insiste em mascarar, em silenciar a sexualidade feminina, principalmente na terceira idade.  

Trata-se de um exemplo do preconceito disseminado pela sociedade contra a mulher 

idosa. Tal preconceito é corroborado na voz do médico, quando dona Cândida sugere, uma 

forma de saciar seu desejo sexual: “- E se eu pagasse? - Não ia adiantar de nada. A senhora tem 

que se lembrar que tem oitenta e um anos de idade?” (LISPECTOR, 1998, p. 55). Observa-se 

nesse fragmento que é “lembrado” a mulher a sua idade, como forma de fazê-la entender que 

não é possível que ela encontre alguém para satisfazer o seu desejo, mesmo mediante 

pagamento. Há nesse diálogo da tentativa de mostrá-la que a velhice é um tempo de solidão, de 

reclusão em que o indivíduo deve refrear seus impulsos sexuais, negar seus desejos.  

Nesse sentido, o conto faz uma referência a um discurso que circula socialmente 

segundo o qual, o envelhecimento do corpo constitui um entrave para a realização do prazer, 

especificamente do prazer feminino, o que se trata de uma concepção errônea, preconceituosa, 

a qual aponta como sendo luxuriosa, impudica, a atividade sexual feminina na terceira idade. 
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Tal pensamento é reflexo de relações sociais desiguais, disseminadas ao longo do tempo, que 

se materializam nos discursos que disciplinam os corpos, silenciam os desejos, condenando os 

indivíduos a negar a sua essência ao longo da vida.  

É interessante notar que esse pensamento está presente no discurso de ambos, embora 

cada um fale de um lugar social distinto, como já foi mencionado. Dessa forma, ao mesmo 

tempo que o homem, representado na figura do médico tenta colocá-la no lugar do indivíduo a 

quem é negado o prazer sexual, a mulher idosa, exprime a frustração que se encaixar nesse lugar 

lhe causa, mas ela vivencia dolorosamente essa condição, tanto que decide pesadamente 

satisfazer-se sozinha e aguardar a sua morte. “E… e se eu me arranjasse sozinha? o senhor 

entende o que eu quero dizer? — É, disse o médico. Pode ser um remédio” (LISPECTOR, 1998, 

p. 55). O momento em que descobre que não há como livrar-se do desejo e que ao mesmo tempo 

não existe a possibilidade de vivê-lo como na juventude faz a personagem refletir sobre a sua 

condição, depara-se com o seu “destino de mulher”, como defende Beauvoir: “Ninguém nasce 

mulher; torna-se mulher”, o que faz da sociedade a determinante da condição feminina.   

O conto conduz ainda a outra reflexão sobre a velhice, caracterizando-a como fase da 

vida em que há a perda da beleza física, considerada como atributo necessário para afastar a 

solidão porque permite atrair o outro, seduzir. Ao mencionar que dona Cândida “fora linda, na 

juventude”, o narrador dá a entender que a mesma não possui mais essa “vantagem”, deixa nas 

entrelinhas uma ironização da ideia de que a mulher tem a possibilidade de vivenciar a plenitude 

do prazer sexual pelo fato de ser bonita, atraente fisicamente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos contos estudados nesse trabalho, a escritora Clarice Lispector aborda o tema da 

sexualidade feminina, notadamente reprimida tanto nos discursos como nas ações das 

personagens. Em ambas as narrativas, a temática explorada possibilitou a compreensão de que 

a sexualidade é inerente ao ser humano. Nesse sentido, no conto “Miss Algrave” a autora sugere 

que o desejo sexual acompanha o ser desde criança, já em “Ruído de Passos” é reiterada a ideia 

de que esse desejo se estende ao longo de toda a vida, deixando de existir apenas com a morte. 

Em ambas as narrativas, as manifestações da libido causam sofrimento as personagens, 

visto que, o exercício pleno da sexualidade sempre foi concedido as pessoas adultas, que vêem 

com maus olhos a sexualidade dos adolescentes, ridicularizam as manifestações sexuais da 

terceira idade e negam, condenam a sexualidade na infância. 
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Clarice mostra, por meio de uma linguagem recheada de simbologia, os conflitos elos 

quais as mulheres passam na tentativa de esconder e, até mesmo, negar àquilo que lhe é inerente: 

sua sexualidade. O leitor, por meio das protagonistas de Miss Algrave e Ruído de Passos”, 

assiste a impossibilidade de fazer calar o corpo desejante, carente de saciedade.  
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